REGULAMENTO GERAL

2022

●

●

A 9ª Edição da Reculuta Farroupilha acontece nos dias 30 de abril e 01
de maio de 2022, na sede social do CTG Lalau Miranda, Rua Uruguai,
11A, Passo Fundo/RS.
A entrada para concorrentes e público em geral é gratuita, pois
primamos pela propagação e compartilhamento de nossa cultura!!!
Será cobrado apenas o estacionamento no pátio do CTG.

INSCRIÇÕES
●

As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE através do
site www.ctglalaumiranda.com.br no link “Reculuta Farroupilha”, a
partir das 0 hora do dia 02/04/2022 (Sábado) até as 23h59min de
19/04/2022. Não serão aceitas inscrições por outros meios.
●

●

●

●

●

●

●

●

O “link” com a ficha de inscrição somente estará disponível a
partir das 0 hora do dia 02/04/2022.
No momento da inscrição, não é necessária relação dos
dançarinos, somente o nome da entidade e as categorias que
participarão.

Limitaremos o número total de grupos: 30 para o sábado (Pré-Mirim e
Mirim, Veterana e Xirua) e 40 para o domingo (Juvenil e Adulta),
quando destinaremos pelo menos 51% das vagas para a Categoria
Adulta.
As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição e
poderá haver lista de espera. Caso algum grupo cancele sua
inscrição, os grupos da lista de espera poderão “entrar” na vaga
disponível, de acordo com sua ordem de inscrição.
A ordem de apresentação dos grupos será definida através de sorteio,
a ser realizado as 22h da Quarta-feira, 20/04/2022, na secretaria do
CTG Lalau Miranda, sendo permitida a participação de representantes
das entidades concorrentes durante o sorteio.
A lista contendo a ordem de apresentação dos concorrentes será
divulgada logo após o sorteio.
Os grupos vencedores da edição anterior (neste caso, a 8ª Edição 2019), têm o direito realizar a sua apresentação no encerramento de
sua categoria. Ou seja, se desejar, poderá ser o último grupo a dançar.
Alterações ou ainda cancelamentos de inscrições deverão ser
realizadas pelo e-mail reculutafarroupilha@ctglalaumiranda.com.br.

●

●

●

O cancelamento de inscrições deverá ser realizado até às 14h de
quinta-feira, dia 20/04/2022, para que a Organização tenha tempo hábil
de chamar o próximo grupo da fila de espera (se houver).
Não serão cobradas taxas de “caução” ou quaisquer outros valores
para efetuar as inscrições dos grupos. Por esse motivo, em caso de
desistência após a realização do sorteio, o grupo em questão ficará
impossibilitado de participar da próxima edição da Reculuta
Farroupilha. Caso seja apresentada justificativa, a avaliação e decisão
ficará a cargo da comissão organizadora do evento, cada caso sendo
analisado individualmente.
Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria, terão participação
garantida na próxima edição do evento. Para a edição 2022, os
seguintes grupos possuem vaga garantida pela Edição realizada em
2019:
➔

➔

➔

➔

➔

●

●

CATEGORIA PRÉ-MIRIM: CTG Moacyr da Motta Fortes (Passo
Fundo), DT Clube Juvenil (Passo Fundo), CTG Laço da Amizade
(Casca)
CATEGORIA MIRIM: CTG Estirpe Gaúcha (Guaporé), CTG Giuseppe
Garibaldi (Encantado), GF Chaleira Preta (Ijuí)
CATEGORIA JUVENIL: CPF Piá do Sul (Santa Maria), CTG Sentinela
da Querência (Erechim), CTG Ronda Charrua (Farroupilha)
CATEGORIA ADULTA: CTG Aldeia dos Anjos (Gravataí), CPF Piá do
Sul (Santa Maria), CTG M’Bororé (Campo Bom)
CATEGORIA VETERANA: CTG Querência Santa Mônica (ColomboPR), CTG Tropel de Caudilhos (Passo Fundo), DT Clube Juvenil
(Passo Fundo)

OBS.: Especificamente para os classificados na categoria “Veterana”
em 2019, pelo motivo da inclusão da categoria “Xirua” para a Edição
de 2022, as entidades que obtiveram o direito de vaga deverão optar
por APENAS UMA CATEGORIA. Se a entidade decidir participar das
duas categorias, sua inscrição será submetida ao número máximo de
grupos permitidos para o sábado.
Os grupos que tem suas vagas garantidas devem, igualmente, realizar
a sua inscrição a fim de confirmar sua presença no evento.

REGULAMENTO ARTÍSITICO
●

Será cumprido o Regulamento Artístico do MTG/RS. Porém, devido os
danos causados pela Pandemia na organização artística das
Entidades Tradicionalistas e visando a retomada gradual das
atividades, e desta forma observando os regulamentos dos concursos
e festivais estaduais (FestMIrim, Juvenart, FestXiru, etc) e
regulamento sugerido pela 7ª RT, a Comissão Organizadora da 9ª
Edição da Reculuta Farroupilha decide adotar as seguintes
adequações ao Regulamento Artístico do MTG:
●

●

CORINGAS: permite até 4 (quatro) dançarinos “coringas”,
podendo dançar em duas categorias (a sua de origem e mais
uma). Ex.: dançarino da Pré-Mirim pode dançar também na
Mirim, ocupando uma vaga de coringa.
DANÇARINOS ACIMA DA IDADE: Serão permitidos 2 (dois)
dançarinos que podem dançar na categoria ACIMA de sua idade,
ou seja, 10 anos para Pré-Mirim, 14 anos para Mirim e 18 anos
para Juvenil.

●

VETERANA – 2 (dois) dançarinos com idade mínima de 26 anos

●

XIRUA – 2 (dois) dançarinos com idade mínima de 36 anos
●

●

●

●

OBS.: quando utilizado o dançarino acima da idade na
categoria inferior, ele já conta como 1 coringa caso ele
venha a dançar na categoria que corresponde a sua idade.
Essa condição é válida para todas as categorias (Pré-Mirim,
Mirim, Juvenil, Adulta, Veterana e Xirua).
As entidades que utilizarem esse recurso dos “coringas”
devem indicar na ficha de inscrição os dançarinos que
dançarão em duas categorias, evitando, desta forma,
possíveis mal entendidos ou punições administrativas.

A apresentação do Cartão Tradicionalista é obrigatória e o mesmo
deverá estar dentro do prazo de validade. A inscrição de dançarinos
através da apresentação de “protocolo de encaminhamento” de
cartões junto às Coordenadorias Regionais do MTG será analisada
caso a caso pela Comissão Organizadora da Reculuta Farroupilha.
As apresentações serão dispostas POR ENTIDADE no Sábado (30 de
abril) nas categorias Pré-Mirim / Mirim e, logo após o término destas,
as categorias Veterana / Xirua. No Domingo (01 de maio), o concurso
seguirá por categorias, iniciando pela categoria Juvenil e em seguida
a Adulta.

●

●

Nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Veterana e Xirua, as 3 (três) danças
serão de livre escolha.
Nas categorias Juvenil e Adulto, os grupos deverão obrigatoriamente
optar por uma dança de cada um dos 3 (três) blocos a seguir:
●

●

●

●

●

●

●

●

Bloco 2 (roda): Pau-de-Fitas, Roseira, Meia Canha, Rilo, Balaio, Cana Verde,
Caranguejo;
Bloco 3 (dispositivo): Rancheira de Carreirinha, Tirana do Lenço,
Chimarrita, Balão, Chico Sapateado, Tatu, Pezinho, Tatu de Volta no Meio,
Chote Carreirinho, Chote de Duas Damas, Havaneira Marcada, Chote de
Sete Voltas.

O Grupo Musical terá à disposição o tempo de até 05 (cinco) minutos
para equalização do som. Após este período, começa a correr o tempo
regulamentar do grupo. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE
GRAVAÇÕES das músicas que serão apresentadas, sendo obrigatória
a execução “AO VIVO” pelo Grupo Musical.
Cada grupo participante dispõe do tempo regulamentar de até 20
(vinte) minutos para a sua apresentação. Em caso de apresentação de
uma das danças (Pau de Fitas, Meia-Canha, Anú, Roseira ou Tirana do
lenço), será acrescido 5 (cinco) minutos, não ultrapassando o tempo
total de 25 (vinte e cinco) minutos para sua apresentação.
Os grupos participantes deverão optar pela apresentação de apenas
uma coreografia (entrada ou saída).
●

●

Bloco 1 (fila): Anu, Quero Mana, Sarrabalho, Chimarrita, Maçanico, Chote de
“Quatro Passi”, Chote Inglês;

A exceção a esta regra aplica-se aos grupos vencedores da
edição anterior (neste caso a 8ª Edição), têm o direito de dançar
a coreografia de Entrada e Saída, se assim desejarem.

Para o recebimento da premiação em dinheiro aos vencedores das
danças tradicionais, conforme valores previstos neste regulamento, o
responsável deverá apresentar documento de Identificação e CPF,
portando também o CNPJ da Entidade.
As dimensões do Palco são 15 x 9m.
As planilhas de avaliação poderão ser retiradas na secretaria do CTG
após a divulgação dos resultados. As planilhas gerais serão
divulgadas na Fanpage da “Reculuta Farroupilha” e do “CTG Lalau
Miranda” do Facebook e Instagram após a divulgação dos resultados,
que serão transmitidos “Ao Vivo” pelo canal no YouTube,
www.youtube.com/c/ReculutaFarroupilha.

TROFÉU ROTATIVO
●

●

Aos grupos vencedores de cada Categoria das Danças Tradicionais,
Pré-Mirim, Mirim, Juvenil e Adulto, será entregue um Troféu Rotativo
RECULUTA FARROUPILHA, respectivo a cada categoria.
Os grupos detentores destes troféus deverão fazer obrigatoriamente a
sua devolução na próxima edição do evento. Estes troféus receberão
uma placa, com o nome da entidade e o ano/edição qual foi
conquistado.

Pré-Mirim

PREMIAÇÃO

1º Lugar – R$ 800,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 500,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 200,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 100,00 + Troféu
Melhor entrada ou saída – Troféu

Mirim

1º Lugar – R$ 1.000,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 600,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 400,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 200,00 + Troféu
Melhor entrada ou saída - Troféu

Juvenil

Veterano

1º Lugar – R$ 1.800,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 1.000,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 700,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 500,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
Melhor entrada ou saída – Troféu

1º Lugar – R$ 800,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 500,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 200,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 100,00 + Troféu
Melhor entrada ou saída - Troféu

Xiru

Adulto

1º Lugar – R$ 800,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 500,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 300,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 200,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 100,00 + Troféu
Melhor entrada ou saída – Troféu

1º Lugar – R$ 4.000,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 2.000,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 1.000,00 + Troféu
4º Lugar – R$ 600,00 + Troféu
5º Lugar – R$ 400,00 + Troféu
Melhor entrada ou saída - Troféu

TRANSMISSÃO DO EVENTO
●

●

A Reculuta Farroupilha realizará a transmissão “Ao Vivo” do evento
pelo seu canal no YouTube, www.youtube.com/c/ReculutaFarroupilha.
Todo este material será repercutido na funpage da “Reculuta
Farroupilha” e do “CTG Lalau Miranda” no Facebook e Instagram.

ALIMENTAÇÃO
●

●

●

●

A Reculuta Farroupilha disponibiliza aos participantes toda estrutura
para a alimentação nas dependências do CTG Lalau Miranda,
oferecendo diversas opções de lanches e refeições.
Aos amigos que desejarem, comercializaremos “Bóia Campeira” a
valores acessíveis, de acordo com o cardápio que será
disponibilizado. A aquisição deverá ser realizada com antecedência,
no salão térreo, onde será instalada a praça de alimentação e Buffet.
Serão servidas refeições para o almoço e janta no sábado, além do
almoço de domingo.
Para os grupos que desejarem fazer sua reserva de almoço com
antecedência, será concedido desconto especial, para a aquisição de,
no mínimo, 20 (vinte) refeições.
As copas estarão localizadas no salão térreo e salão principal (2º
andar) comercializando refrigerantes, água mineral e cervejas.
●

●

Importante lembrar: PROIBIDO O CONSUMO E A VENDA DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS.

Será disponibilizada água quente para o mate, no andar térreo.

ESTACIONAMENTO
●

O CTG dispõe de estacionamento próprio, que ficará a disposição de
todos visitantes. Também há espaços de estacionamento nas ruas no
entorno do CTG e no estacionamento da Escola Eulina Braga. Apenas
para o estacionamento do pátio do CTG Lalau Miranda será cobrado o
acesso para TODOS os participantes, concorrentes e voluntários,
conforme valores abaixo:
●

R$ 80,00 para ônibus;

●

R$ 50,00 para micro-ônibus/Van;

●

R$ 10,00 para veículos de passeio.

CONTATOS
SECRETARIA DO CTG LALAU MIRANDA – 54 3313-1436 / 54 98434-6568
FABIANO LENGLER (Coordenador Geral) – 54 99994-3260
ELIANE REOLON (Patroa) – 54 99938-4027
MATHEUS HARTMANN (Capataz) – 54 99961-8777
JANAINA LENGLER (Secretária) – 54 99654-7545

●

www.ctglalaumiranda.com.br

●

ctglalaumiranda@gmail.com

●

reculutafarroupilha@ctglalaumiranda.com.br

●

www.facebook.com/CTGLalauMirandaOficial

●

www.instagram.com/lalaumiranda_ctg

●

www.facebook.com/ReculutaFarroupilha

●

Centro de Tradições Gaúchas Lalau Miranda
Rua Uruguai, 11A - CEP 99010-110
Passo Fundo (RS)

