PROPOSIÇÃO DE MUDANÇA NO REGULAMENTO DO ENART
83ª Convenção Tradicionalista

Propostas : Criação da Força B na Modalidade da Chula
Proponente: Diego Souza Instrutor de danças Gaúchas – 8ª Região Tradicionalista
Nos últimos anos no Enart, a modalidade da Chula vem se destacando pelo
grande número de participantes inscritos nas etapas regionais, consequentemente,
nas etapas inter-regionais. Por esse motivo, e também como forma de incentivo aos
Chuleadores mais novos, mais velhos e aos que não tem a mesma possibilidades
estruturais que o chuleadores de grandes centros tem, venho por meio dessa propor a
criação da Forca B na Modalidade CHULA .
Justificativa:
Nos últimos anos venho acompanhando o concurso de chula no Enart e
percebo que cada vez mais os chuleadores de fora dos grandes centros não estão
tendo a possibilidade de chegar até a grande final em Santa Cruz pelos motivos de não
ter os mesmo acesos que os moradores de grandes centros tem, por outro lado temos
também os chuleadores mais velhos e pasmem quando digo mais velhos são jovens
adultos de 22,23 anos que não tem mais o mesmo tempo que os jovens de 17,18 anos
tem devido suas atividades profissionais e estudantil.
Proposta:
Na sua parte Regional continuará com a mesma sistemática.
Na sua parte Inter-regional será feita da seguinte maneira:
1. Do 1º colocado até o 24º colocado de todas as inter-regionais classificam-se
para final da força A juntando-se ao Campeão do no anterior e o Campeão da
Força B do mesmo ano Totalizando 26 concorrentes para a Grande finalíssima
do Enart.
2. Do 25º colocado ao 45º colocado de todas as Inter Regionais classificam-se pra
força B da chula que irá realizar-se na sexta feira a noite na arena da chula.
Sistemática de avaliação:
1. O concurso na final será realizado em fase única.
2. Os critérios de avalição serão os mesmos da força A, alterando apenas a
quantidade passos, ou seja, 6 passo para cada chuleador.

3. Na parte musical cada concorrente poderá usar apenas 2 músicos tendo como
exemplo, uma gaita e um violão ou duas gaita e etc.
4. Serão premiados os 3 primeiros colocados. O campeão ingressa na final da
força A no dia seguinte à eliminatória.
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