
 Rising Star Cup – Sènior Cup  
 

Per a les dues properes proves del Circuit Esportiu 2019 que s’han de celebrar el 31 de març i el 14 d’abril, 
la Federació Catalana de Ball Esportiu convoca i us anima a participar a la 

 

Rising Star Cup  -  Sènior Cup   /  Estàndard i Llatins 

 

 Qui pot participar 
o Aquesta Copa està oberta a totes les parelles que competeixin en categories Catalanes (FCBE) , 

Territorials (FEBD), CN – BN - AN i AI (FEBD). Al full d’inscripció és imprescindible fer constar la 
categoria. 

o Rising Star Cup: parelles Juvenil, Júnior i Youth 
o Sènior Star Cup: parelles Sènior 1, 2, 3 i 4 
o Les parelles podran inscriure’s a Estàndar, Llatins o ambdues disciplines 

 
 Balls 

o Rising Star Cup Estàndard: Vals, Tango, Quickstep 
o Rising Star Cup Llatins: Samba, Txa txa txà, Jive 
o Sènior Cup Estàndard: Vals, Tango, Vals Vienès, Quickstep 
o Sènior Cup Llatins: Samba, Txa txa txà, Rumba, Jive 

 
 Vestuari 
Sense restricció sempre que s’adeqüi a la normativa WDSF 
 
 Format de la competició 

La Copa està pensada per ser una competició participativa i on els diferents nivells de ball interactuïn i 
siguin complementaris, per afegir a la vesant purament esportiva els valors de participació, superació, 
companyonia i pertinença a un equip. 

Amb totes les parelles inscrites a cada Copa es procedirà a fer un sorteig per formar equips de dues parelles 
segons criteris d’edat i nivell. El sorteig es farà el mateix dia de la competició en el pavelló. 

La competició tindrà format de Team Match i es ballaran, com a mínim, dues rondes sempre que el nombre 
d’inscrits ho permeti. 

Independentment de la quantitat d’equips que ballin la última ronda, el pòdium el conformaran els tres 
equips millor classificats de cada Copa (Rising Star Estàndard, Rising Star Llatins, Sènior Estàndard, Sènior 
Llatins), als quals es lliurarà trofeu/diploma acreditatiu i tindran gratuïta la inscripció al Campionat de 
Catalunya, Copa Catalunya i Copa Federació de la temporada 2019. 

 

Gràcies per la vostra participació 

Comitè Esportiu de la FCBE, març 2019 


