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Exmo.(s) Sr.(s), 

 

A Escola de Dança Alunos de Apolo de Azambuja, tem o prazer de organizar o “1º 

Regional de Lisboa 2022”, o “1º Circuito Nacional de Solos e Grupos” e ainda o, “3º AZB 

OPEN” nos escalões de Juventude e Adultos Latinas. 

Estas competições irão decorrer no Pavilhão Municipal de Azambuja, no dia 9 de 

julho de 2022. 

 

Como na presente época a Associação de Lisboa de Danças Desportiva, não 

consta de um regulamento específico para as competições regionais, foi necessário 

elaborar determinadas regras relativas à realização destas competições. 

 

 

Assim sendo a prova terá as seguintes disposições: 

 

1. As inscrições serão feitas até à segunda-feira anterior à competição (23h59 do dia 4 

de julho de 2022), sendo que o pagamento das inscrições deverá ser feito à escola 

que organizará esta competição. 

 

2. Para o “1º Regional de Lisboa” e para o “3º AZB OPEN”, as escolas deverão 

preencher o ficheiro em anexo. “Ficha de inscrição Regional Lx e AZB OPEN” 

 

3. O pagamento deverá ser efetuado para o seguinte IBAN: PT50 0045 5070 

40277127933 29 (Dancitrauteia-Associação), sendo o comprovativo do mesmo, enviado 

para o email da organização. (apoloazambuja@hotmail.com). 

 

4. Após o preenchimento do ficheiro de inscrição, deverão enviar as inscrições para a 

secretaria da FPDD (secretaria@fpdd.pt) e para a organização, apenas para 

confirmação de valores com inscrições (apoloazambuja@hotmail.com). 

 

5. O valor das inscrições será o seguinte: 

• 1º Regional de Lisboa – 5€/par 

• 3º AZB OPEN Juventude e Adultos – 5€/par 
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6. Caso os pares do escalão Juventude e Adultos, nas categorias de Iniciados, 

Intermédios ou Open, que se inscreveram no “1º Regional de Lisboa” e pretendam 

competir no “3º AZB OPEN”, o valor da inscrição será de 7€/par. 

 

7. Para as provas do “1º Circuito de Solos e Grupos”, as inscrições e o pagamento deve 

ser feito como habitual, usando sempre o email da FPDD (secretaria@fpdd.pt). 

 

8. As provas “AZB OPEN Juventude” e “AZB OPEN Adultos”, são provas abertas a 

escolas/clubes registadas na época 2022 na FPDD. 

 

9. Para as provas “AZB OPEN Juventude” e “AZB OPEN Adultos” as danças serão as 

seguintes: 

a. (Iniciados, Intermédios e Open) – Samba, Cha Cha Cha, Rumba e Jive 

 

10. Todos os atletas que irão participar nestas provas, deverão respeitar as regras do 

Livro de regras da FPDD. 

 

11. Custo dos ingressos de entrada: 

 

a) Até 30 de junho 

• Publico – 8€ 

• Mesas (4 lugares) – 35€ 

b) Dia 9 de julho 

• Publico – 10€ 

• Mesas (4 lugares) – 45€ 

 

12. Para reserva de mesa e público, deverá efetuar o registo online no nosso site 

https://apoloazambuja.wixsite.com/eventos, até ao próximo dia 30 de junho de 

2022. A mesma só será validada após a transferência para o IBAN: PT50 0045 5070 

40277127933 29 (Dancitrauteia-Associação) e o envio do comprovativo para o email 

(apoloazambuja@hotmail.com). 

 

13. As entradas são gratuitas a crianças até aos 7 anos de idade. 

 

14. A competição deverá começar pelas 13h. 
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15. Existe um hotel junto ao Pavilhão Municipal de Azambuja “OURO HOTEL”, onde 

podem ficar alojados pelos seguintes valores: 

 

a) Single (1pax) 40€ 

b) Duplo (2pax) 50€ 

c) Triplo (3pax) 67€ 

d) Quádruplo (4pax) 87€ 

Obs. As reservas deverão ser feitas diretamente com o hotel, através do contacto telefónico 

263 406 530, indicando que é para o “Campeonato de Dança Desportiva”. 

 

Agradecemos desde já a todos a vossa participação. 

Obrigado e Boa sorte a todos os atletas. 

 

A organização: 

Alunos de Apolo de Azambuja 


