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Audições para integrar a equipa Odivelas Show Team (O.S.T.) com vista à participação no Campeonato 

Nacional de Show 2018 

A equipa de Show Odivelas Show Team (O.S.T) através da Academia de Patinagem de Odivelas, 

pretende participar no Campeonato Nacional de Show e Precisão 2018, em várias categorias, sendo que 

neste momento é detentora do título de Campeã Nacional na categoria de grupos grandes. Para o efeito 

a equipa O.S.T quer captar mais atletas, que podem perfeitamente ser atletas de outros clubes ou 

mesmo ex-atletas que pretendam voltar a patinar e estejam dispostos a abraçar este desafio. 

O atual Regulamento Técnico Nacional permite que as equipas de Show sejam constituídas por 

atletas de diferentes clubes. Quando uma equipa consegue uma boa classificação, eleva o nome da 

equipa, mas eleva também o nome dos vários clubes atletas que compõem a equipa. 

Se queres ter a possibilidade de integrar uma equipa que é atualmente Campeã Nacional de 

Show numa das categorias, e a oportunidade de participar num dos campeonatos mais atraentes e 

emblemáticos da Patinagem Artística, este casting é para ti. 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ATLETAS 

a) Ter uma declaração de autorização do clube a que pertence a participar neste casting com vista à 

integração na equipa de Show Odivelas Show Team (O.S.T.) que participará no Campeonato Nacional de 

Show 2018 * 

b) Escalão mínimo: cadete * 

c) Ter no mínimo o 4º nível de promoção de patinagem livre e/ou solo dance.* 

d) Vir acompanhado do encarregado de educação no caso de ser menor.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EX-ATLETAS 

a) Ter no máximo 36 anos de idade.* 

b) Ter no mínimo 8 anos de experiência como atleta federado.* 

c) Ser residente no distrito de lisboa.* 

*fator eliminatório 

 

REGULAMENTO 

a) As Inscrições serão realizadas através do site www.apodivelas.com até às 15h00 do dia 31 de Outubro 

de 2017. 

b) Todos os patinadores deverão enviar as respetivas musicas em formato mp3 através do email 

academia.patinagem.odivelas@gmail.com  com assunto AUDIÇÕES e devidamente identificadas com 

NOME/TEMA. 

c) A data (1ª quinzena de Novembro) o local e os horários serão comunicados a todos os patinadores 

inscritos,  no dia 1 de Novembro 2017. 

d) As audições serão realizadas à porta fechada.  

e) As audições terão duas fases. 

f) Na primeira fase todos os patinadores terão de apresentar uma coreografia individual (tema livre) de 

Patinagem Artística com um mínimo de 2 minutos e máximo de 3 minutos, (não são permitidos saltos 

com mais de uma rotação). 
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g)  Na segunda fase das audições todos os patinadores realizarão uma coreografia de grupo, da 

responsabilidade da equipa O.S.T. 

h) Deverão também os patinadores levar uma Pen, com as respetivas musicas.  

i) Haverá um período de adaptação ao ringue 1h antes do inicio das audições. 

j) Todos atletas menores de idade terão de ser acompanhados por um encarregado de educação 

k) A organização disponibilizará balneários, para todos os patinadores. 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

a) Variedade e/ou complexidade de trabalho de pés. 

b) Harmonia com a interpretação da música escolhida. 

c) Segurança e fluidez na execução de passos e clareza de movimentos.   

d) Expressão corporal. 

e) O júri será constituído por 5 elementos (um coreografo, dois elementos do grupo O.S.T. e dois 

convidados). 

 

 

Se fores escolhido para integrar este projeto: 

 

Um patinador antes de decidir participar neste Casting sabe que poderá ser escolhido e por isso tem de 

ter consciência de algumas coisas e assumir desde logo alguns compromissos tais como: 

 

-A assiduidade no que diz respeito aos treinos; 

-As despesas inerentes à deslocação para os treinos, custos dos fatos, inscrições, estadias, 

refeições, etc; 

-Se fores atleta de outro clube a quem já pagas uma mensalidade, não terás de pagar 

mensalidade inerente ao treino da equipa, mas se não fores atleta de nenhum clube deverás inscrever-

te inscrever como atleta da Academia de Patinagem de Odivelas que tratará da tua inscrição junto da 

APL (Associação de Patinagem de Lisboa). 

 

 

    

 


