
 

NORMATIVA OPEN CHEERLEADING 2017 

 
El Cheerleading, com esport federat, requereix d’unes regles i condicions per a participar en els Opens Oberts que s’organitzin 

sota la tutela de la Federació Catalana de Ball Esportiu (FCBE). 

 
Atletes 
 

1) Els atletes participants hauran de tenir la corresponent llicència federativa (inclou assegurança esportiva obligatòria). 

2) Els atletes participants NO federats hauran de fer efectiva la llicència temporal FCBE per poder participar a l’Open. 

 
Tècnics 

 

3) El Tècnic (Monitor/ Instructor o Coach) que presenti equip/s haurà de tenir la corresponent llicència federativa FCBE 

(inclou assegurança esportiva). 

4) El Tècnic (Monitor / Instructor o Coach) NO federat que presenti equip/s, haurà de fer efectiva la inscripció com a 

Instructor a més d’enviar certificat d’aptitud o acreditació com a Instructor, Monitor o Coach en Cheer 

(FCBE/BGU/USASF/ICU/ECU) per poder presentar equips. 

 
Assistents 

5) Tot Assistent  haurà de tenir la corresponent llicència federativa como a Tècnic o Esportista.  

6) Tot Assistent que  NO estigui federat haurà de fer efectiva la inscripció com a Assistent. 

7) Els clubs podran inscriure un màxim de 3 Assistents per a cobrir les necessitats de tots els equips que presentin.  

 
Assegurança Esportiva 
 

8) Tot atleta participant haurà de tenir obligatòriament la corresponent Assegurança Esportiva.  

9) Tot atleta participant NO federat podrà contractar la corresponent Assegurança Esportiva per esdeveniment a 

través de la FCBE. Aquesta assegurança temporal només dóna cobertura a l’accident esportiu que es pugui produir 

durant la seva participació en l’Open. 

10) Tot atleta participant NO federat podrà presentar una assegurança esportiva individual o col·lectiva a través del seu 

Club, que cobreixi les cobertures mínimes per aquesta disciplina. 

 
Responsabilitat Civil 
 

11) Tot Tècnic / Monitor / Instructor o Coach que presenti equips haurà de disposar  d’una  pòlissa de responsabilitat 

civil individual o a través del seu Club. 

 
Equips/Clubs 

12) Tot Equip / Club, mitjançant els seus Tècnics o responsables, haurà de tenir el Protocol Bàsic d’actuació per a 

possibles incidents produïts al llarg de la competició  (fitxa dels atletes participants, informació mèdica dels atletes, 

telèfons contactes familiars, número de llicència dels seus atletes, llistat d’hospitals concertats a l’assegurança, 

etc...). 

13) Tot Equip / Club i esportistes han de ser coneixedors de les Normatives i Reglaments del Cheerleading de la FCBE 

que regeix aquest Open i, en conseqüència, assumir  la seva acceptació i aplicació. 

 
Participació 

14) Tots els Equips, Esportistes, Tècnics i seguidors hauran de tenir al llarg de tota la competició un comportament 

d'acord amb el codi ètic de conducta  i esperit esportiu.  

 

 

Comitè Esportiu de la FCBE  


