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CONVITE – INFORMAÇÃO

“FAMALICÃO DANÇA 2016”
Apresentamos de seguida informações importantes sobre a edição deste ano do evento internacional de Dança
Desportiva.
Provas a realizar WDSF:
WDSF Taça da Europa de Latinas
WDSF International Open Standard
WDSF Open Latin
Provas a realizar Famalicão Open:
Latinas
Standard
Open Juvenis
Open Juvenis
Open Juniores
Open Juniores
Open Juventude
Open Juventude
Open Adultos
Open Adultos
Open Séniores
Open Séniores
Os resultados das provas WDSF em Latinas e Standard servirão para apurar os resultados finais do Troféu Ibérico
Gindança - Associação de Ginástica e Dança de Famalicão
Rua de Queimados, 120 – Antas
4760 056 - Vila Nova Famalicão
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Data : Sábado, 8 de Outubro 2016
Local : Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Organização:

Academia Gindança
+351 918 632 099 ou +351 252 080 906
E-mail: academiagindanca@gmail.com
Website: www.eventogindanca.com Facebook: Famalicão Dança

Apoios Institucionais:

Federação Portuguesa de Dança Desportiva, FPDD
Federación Española de Baile Deportivo, FEBD
DanceSport Europe , DSE
World DanceSport Federation, WDSF
Associação de Dança Desportiva do Baixo Minho, ADDBM
Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

JUIZES DE PROVA: Painel Internacional composto por 16 Juízes de Prova com licença da Federação Mundial de
Dança Desportiva, representantes de 14 países.
TAXAS DE INSCRIÇÃO:
WDSF INTERNATIONAL OPEN STANDARD…. € 30,00
WDSF OPEN LATIN………………….…………… € 30,00
OPEN JUVENIS ….…….………………………... € 15,00
OPEN JUNIORES….………………………......... € 20,00
OPEN JUVENTUDE……………………….......... € 20,00
OPEN SENIORES ….………………………........ € 20,00
Será cobrada uma única taxa de inscrição por cada par independentemente do número de provas em que
participem. O valor a cobrar será o da prova com valor de inscrição mais elevado na qual o par se inscreva.

Gindança - Associação de Ginástica e Dança de Famalicão
Rua de Queimados, 120 – Antas
4760 056 - Vila Nova Famalicão
Telefones: 252 080 906 e 919 440967

WDSF European Cup Latin
WDSF International Open Standard
WDSF Open Latin
Troféu Ibérico
Famalicão Open

Informação importante para os atletas participantes nas provas Open Juvenis e Open Juniores:
Para Juvenis será permitida a indumentária de Juvenis II.
Para Juniores será permitida a indumentária de Juniores II Open.
As provas Open de Juvenis serão disputadas nas três danças de Juvenis I.
As provas Open Juniores serão disputadas nas quatro danças de Iniciados.
O processo de inscrição para os pares nacionais é o normal para as provas nacionais junto da Federação.
Tal como nas edições anteriores solicitamos às Escolas/Clubes que antecipem as inscrições para que nos seja
possível incluir o nome de todos os pares participantes na revista do evento. É importante para nós receber as
inscrições dos pares até ao dia 28 de Setembro. Após esta data não podemos garantir a inclusão do nome do par
na revista.
FORMAÇÃO
No domingo, dia 9 de Outubro iremos promover várias iniciativas de formação para Atletas, Treinadores e Juízes de
Prova. Até este momento temos confirmada a presença de três treinadores internacionais de prestígio,
nomeadamente Vitor Nikovskiy, Lorena Costa e Michele Bonsignori.
Cada um dos professores internacionais mencionados irá dar palestras para Treinadores e Juízes de Prova, aulas
de grupo e particulares para atletas.
As palestras serão promovidas em parceria com a Federação Portuguesa de Dança Desportiva, FPDD, inseridas no
plano de formação de recursos humanos e contarão com o reconhecimento e apoio do Instituto Português do
Desporto e Juventude, IPDJ. Mais informações sobre estas acções de formação podem ser consultadas mais
próximo da data no nosso site e em www.fpdd.pt
As aulas de grupo serão organizadas em parceria com a Associação de Dança Desportiva do Baixo Minho, ADDBM
e destinam-se a atletas. Esta será uma boa oportunidade de atletas de várias idades e com diferentes tipos de
experiência aumentarem os seus conhecimentos práticos nas danças Latinas e/ou Standard.
As aulas de grupo destinam-se a atletas que procuram informação personalizada. Este é o método mais eficaz para
melhorar a sua prestação (performance). O número de aulas é limitado e por isso recomendamos aos pares
interessados a reserva atempada para garantir disponibilidade.
Os atletas, escolas e clubes interessados em inscrever atletas nas aulas de grupo ou particulares devem contactarnos para saber mais informações.
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INGRESSOS
€ 15,00 Ingresso para Bancada Adulto
€ 7,50 Ingresso para Bancada Criança entre os 5 e os 12
€ 7,50 Ingresso para Bancada Atletas Federados
€ 7,50 Ingresso para Bancada Treinadores Registados na FPDD ou APPDD
€ 0,00 Ingresso para Juízes de Prova Nacionais
€ 0,00 Ingresso para Delegado(a) de Escola/Clube com atletas participantes.
€ 120,00 – Mesa junto à pista com seis lugares.
Aconselhamos a reserva de lugares de bancada e mesas para garantir disponibilidade. Nos últimos anos temos tido
lotação esgotada antes bastante tempo. Para efetuar a sua reserva pode contactar-nos por e-mail ou preencher o
formulário disponível no nosso site na secção de bilhetes.
Estamos a preparar com todo o cuidado um dia de grande espectáculo para que os pares participantes brilhem na
nossa pista.
Será montada uma pista de grande dimensão em madeira apoiada por uma grande estrutura de luzes e som para
que os atletas sintam a responsabilidade de dar o seu melhor nas provas.
Uma vez mais o “Famalicão Dança 2016” terá produção televisiva e serão realizados dois programas para a RTP 2.
Este é um grande esforço da nossa parte, servindo os nossos objectivos de promoção e divulgação da Dança
Desportiva ao nível nacional, afirmando a nossa capacidade de organização no plano internacional.
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PLANEAMENTO DA VIAGEM
Dependendo da forma como está a planear a sua deslocação a Vila Nova de Famalicão enviamos de seguida
alguma informações que poderão ser úteis.

Carro:
Há duas auto-estradas principais que permitem chegar à cidade a A3 e a A7.

Comboio:
A estação de comboios de Famalicão está bem servida de comboios que chegam e partem regularmente. Param
nesta cidade comboios Urbanos do Porto, Intercidades e Alfa Pendular. A estação fica a 1 km do Pavilhão
Municipal. Há comboios diariamente entre as 5:00 e a 1:00.
Aquisição de bilhetes, informações sobre preços e horários em: http://www.cp.pt

Avião:
O aeroporto Francisco Sá Carneiro (OPO) é o mais próximo. Há voos domésticos directos para o Porto provenientes
de Faro, Lisboa, Ponta Delgada e Funchal. Há também ligações com escala de outras ilhas.
A compra antecipada de bilhete garante o melhor preço. Pode obter mais informações em www.skyscanner.pt ou no
site da companhia em que está a planear viajar.
HOTEL
Os alojamentos oficiais da organização são o Hotel Cidnay**** e o Hotel Moutados***.
Se desejar fazer a sua reserva contacte-nos temos preços especiais para quartos single, duplo ou casal e triplo. O
número de quartos disponível é limitado e a reserva atempada permite conseguir a melhor tarifa.
Temos preços a partir dos € 50,00 por noite com pequeno-almoço.
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