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CAMPEONATO NACIONAL LATINAS & STANDARD 2016 
 
O Pavilhão Municipal de Vagos recebe, no próximo sábado, dia 5 de março de 2016,  o Cam-
peonato Nacional de Dança desportiva de Latinas e Standard.  
O evento, que decorre entre as 11h e as 23h, conta com a presença de atletas dançarinos de 
todo o pais, que concorrem ao título de Campeão Nacional de Latinas e Standard. 
 
O Campeonato Nacional de Dança Desportiva de Latinas e Standard é a competição mais 
importante do calendário oficial da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, pois elege o 
par Campeão Nacional nas disciplinas de Latinas e Standard que representará Portugal nos 
Campeonatos da Europa e do Mundo de amadores e profissionais em ambas as disciplinas. 
 
Nesta prova desportiva estarão presentes atletas/pares de idades compreendidas entre os 4 
e os 75 anos, distribuídos pelos seguintes escalões etários: 
a) juvenis I e II 
b) juniores I e II 
c) juventude 
d) adultos 
e) seniores I, II, III e IV 
f) profissionais 
 
À exceção da categoria de Profissionais, todos os restantes escalões se dividem em quatro 
níveis diferentes: 
a) iniciados 
b) intermédios 
c) pré-open (juventude e adultos) 
d) open. 
 
Nesta prova desportiva, e pela sua importância, a Federação Portuguesa de Dança Desporti-
va garante a presença de um painel de júris de renome Mundial para jurar a prestação técni-
ca e performance dos atletas. 
 
A Federação Portuguesa de Dança Desportiva, em parceria com a Associação Portuguesa de 
Profissionais de Dança Desportiva irá promover no dia 6 de Março, em Vagos, uma ação de 
formação a nível nacional destinada a todos os treinadores, atletas, júris de prova, no sentido 
de aumentar o nível de conhecimentos gerais nesta área. 
Esta ação de formação é reconhecida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. 
 
Estes eventos são organizados pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva, Associação 
Portuguesa de Profissionais de Dança Desportiva e Ritmo das Formas - Club de Dança e con-
tam com o apoio da Câmara Municipal de Vagos e toda a sua equipa técnica. 
 
Não perca este evento que promete Cor, Ritmo, Glamour, Harmonia e muita Dança. 
 


