
 
 
 

NOTA INFORMATIVA  
BALL COREOGRÂFIC 

 
Des de el Comitè Esportiu es vol recordar a tots els tècnics del Ball Coreogràfic que en les 

darreres competicions es van veure en alguns grups accions i moviments que no estan 

permesos pel reglament en Iniciació i Promo així com temps no respectat entre estils i 

moviments corporals durant l’execució de la coreografia. 

  

És per això que cal recordar segons el reglament que: 

 

La coreografia/rutina serà  sempre utilitzant passos i accions de ball esportiu de l’especialitat 

corresponent,  prenent com a referència única el llibre The Laird Technique of Latin 

Dancing  Walter Laird Commemorative i els llibres de la ISTD. (Consultar Normativa) 

  

 Iniciació: 

A l’ inici de la coreografia/rutina es permet realitzar una introducció: 

 Duo  i Grup Combi: 

A l'inici es permet realitzar 1 de les accions i/o moviments del cos descrits 

en el Glossari com a preparació, un màxim 4 temps musicals.  

 Coreogràfic Estil: 

A l'inici es permet realitzar 1 de les accions i/o moviments del cos com a 

introducció descrits en el Glossari com a preparació, un màxim 4 temps 

musicals. 

  

Promo: 

Durant tota l’execució de la rutina de Ball Esportiu Llatí estarà permès fer moviments de cos 

com: Chest pops (Rib-cage Isolations) Worm /Dolphin/Snake/Kiver, un màxim de 3 

vegades   No a Iniciació. 

  

També cal recordar  que en Coreogràfic Estil la combinació ha de ser 50 % ball llatí (SB-TX-RB-

PD-JV) i l’altre 50% qualsevol altre estil de ball i que no es poden intercalar els estils durant la 

rutina. 

  

Preguem tingueu en compte aquestes consideracions  per la bona marxa del Ball Coreogràfic ja 

que en futures edicions es podrà portar a terme deduccions als grups que no compleixin amb el 

reglament.  

 

LLIGA CATALANA 

Recordar que en la categoria Sènior poden inscriure’s  parelles amb edat superior a equips de 

categories d’edat inferior. 

 

Barcelona a 10 de febrer de 2016 

Comitè Esportiu de la FCBE 


