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1. Introducció. 

1.1. Autoritat i aplicació. 

 

Aquest reglament de vestuari és aplicable en totes les competicions WDSF i d'acord amb la 

decisió de la Reunió General Anual de la WDSF, forma part del reglament de competicions 

nacionals per a tots els països membres, així mateix aquests poden imposar les restriccions 

addicionals de vestuari en la seva pròpia discreció per a esdeveniments no denominats 

WDSF.  

 

La FCBE, com a membre de la WDSF a través de la FEBD, assumeix aquesta normativa i la 

inclou en el seu reglament, en l'idioma que li és propi. 

 

La Presidència de la WDSF conserva l'autoritat per imposar restriccions addicionals o generals 

específiques de vestuari o per contra esmenar o permetre excepcions per a esdeveniments 

específics. 

 

1.2. Generalitats. 

 El vestuari ha de crear la forma característica de cada disciplina (Estàndards i Llatins) 

(Shape Area).  

 El vestuari ha de cobrir les parts íntimes dels cossos dels ballarins (àrea de la 

intimitat).  

 El vestuari i el maquillatge han de respectar l'edat i el nivell dels ballarins.  

 L'ús de símbols religiosos com a decoració o com a complement no està permès (no 

s'aplica a la joieria personal).  

 El Chairman/Director de Competició/Director Tècnic pot demanar al competidor que es 

tregui un article de joieria o vestuari si aquest presenta perill ja sigui cap al propi 

ballarí o cap a altres competidors.  

 Es permet ballar amb vestuari de categories inferiors. 

 

1.3. Regles del bon gust. 

Qualsevol ús del material o en el color o en la confecció o qualsevol altre disseny que doni 

l'aspecte de la no conformitat amb aquestes regles de vestuari, encara que no infringeixi de 

forma literal aquestes regles, serà considerada una infracció de les mateixes, si així ho 

determina el Chairman/Director de Competició/Director Tècnic. 
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1.4. Sancions. 

Si una parella no vesteix d'acord amb aquest reglament i rep un avís per part del 

Chairman/Director de Competició/Director Tècnic, aquesta parella haurà de complir amb el 

reglament o fer front a una desqualificació immediata per part del Chairman/Director de 

Competició/Director Tècnic. La Junta Directiva, a proposta del Comitè Esportiu, pot imposar 

sancions addicionals, incloent la suspensió de participació en competicions per als infractors 

reincidents. 

 

1.5. Terminologia i normes generals. 

 Sense restriccions (SR) No hi ha restriccions en aquesta matèria. 

 No permès (NP).  

 Sols permès (SP).  

 Àrea Íntima (AI) Zones del cos, les quals han d'estar cobertes per materials no 

transparents o materials transparents combinats amb materials no transparents. Si 

s'utilitza el color carn, aquest haurà de ser de color carn cobert amb decoració. 

 

 Dona:  

o El tanga (NP). 

o Calces de color carn (NP). 

o El pit ha d'estar cobert.  

o La distància entre les copes del sostenidor ha de ser menor de 5 cm. 

 

 Shape Area (SA) àrea mínima que ha de ser coberta. Es permet l'ús de materials 

transparents en aquesta àrea, o de qualsevol color. 

 

 Material base. Crea la forma del vestit: 

o Amb efectes lleugers (metàl·lic, lluentor, lluentons, ...). 

o Sense efectes brillants.  

 

 Decoració. Qualsevol objecte fixat en el material bàsic, en el cabell, en la pell:  

o Amb efectes brillants (pedreria, lluentons, canutillos, perles,...). 

o Sense efectes brillants (plomes, flors, serrells, llaços, cintes,...). 

o Agulla de corbata, botons de puny, tapabotons i sivelles no es consideren        

decoració.  
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 Calces. 

o Hip Line (HL) Línia superior de les calces (màxim de baix).  

- Línia recta horitzontal, la part superior de la línia entre els músculs de 

les natges. La línia intergluteal no ha de ser visible.  

o Panty Line (PL) Línia inferior de les calces (màxim d'alt).  

- Part posterior: les natges senceres estaran cobertes. 

- Part davantera: seguint la línia entre la cama flexionada i el cos. 

- La distància entre HL i PL en el lateral ha de ser mínim de 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 Punt superior de l'obertura de l'home (TOP). Punt, fins al qual la camisa pot estar 

oberta.  

o Centre de la sivella de corretja o centre de la línia superior dels pantalons.  

 
 Colors  

o Sols negre (SN). 

o Negre (N) es refereix a negre o blau marí fosc.  

o Blanc (B). 

o Color Carn (CC) similar al color de la pell del ballarí durant la competició 

(amb tint).  

o Color Carn amb decoració (CCD).  

o Qualsevol color (C). Qualsevol color incloent barreja de colors.   

o Qualsevol color excepte color carn (C-C).  

o Un sol color excepte color carn (C1-C). 

 

 Llarg de les mànigues (LM): 

o Longitud fins al canell de la mà. 

o Les mànigues enrotllades (NP). 

 

 Maquillatge inclou maquillatge facial, tint artificial, ungles postisses, pestanyes 

postisses. 

 

 Joieria decorativa. Aquelles joies dissenyades com a part del vestuari de ball. 
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2. Grup d'edat Juvenil I i II. 

 

Component Noi Noia 

Disciplina Estàndards Llatins Estàndards Llatins 

Juvenil    

I i II 

 

Camisa blanca de màniga      

llarga (BLM) 

Pantalons negres (SN) 

Corbata/Corbatí negra (SN) 

 

 

 

 

 

 

Brusa, mallot o 

samarreta blanca (B). 

Faldilla negra (SN) 

 

 

 

 

 

 

Vestit d'un sol 

color (excepte 

color carn) 

(C1-C) i mitges 

 

 

 

Mallot i faldilla del 

mateix color 

(excepte color 

carn) (C1-C) 

 

 

Per a detalls veure Apèndix 1 Per a detalls veure Apèndix 2 

 

2.1. Juvenil. Ballarí de les categories Base, C, B i A. 

2.1.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

 

Camisa: 

 La camisa ha de ser blanca i de màniga llarga, llisa i sense lluentors, serrells, 

estampats o volants, amb coll tipus camiser.  

 Pot portar cremallera o botons blancs sense lluentor. 

 Sempre ha d'anar per dins dels pantalons. 

 No es pot substituir la camisa per cap peça similar (pullover, suèter, polo, etc). 

 No està permesa la camisa de màniga curta, sense mànigues, amb màniga llarga 

recollida (doblegada cap amunt) ni mànigues amples. 

 

Corbata o corbatí: 

 Obligatòria i només negra. Opcional, agulla de corbata. 

 

Armilla: 

 No està permesa. 
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Pantalons: 

 Els pantalons han de ser negres, no cenyits, sense ratlles, estampats, ni decoració. 

Opcional: Tira de tibat (taló) i cinturó negre sense efectes brillants ni decoració. 

 

Calçat: 

 Sabates negres de taló baix (màxim 2.5 cm), de pell, ant o xarol amb mitjons 

negres. 

 

Decoració: 

 No està permès cap tipus de decoració, ni el material base amb efectes de lluentor. 

 

Pentinats: 

 No estan permesos els acolorits d'esprai.  

 El cabell preferiblement ha de ser curt, i en el cas de tenir-ho llarg, es recollirà amb 

una cua. 

 

Maquillatge i complements: 

 No està permès l'ús de joies ni el maquillatge. 

 

 

2.2.   Juvenil. Ballarina de les categories Base, C, B i A. 

2.2.1.   Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

 

Vestit: 

Poden portar: 

 Vestit d'un sol color (excepte color carn). 

 Brusa, mallot o samarreta blanca i faldilla negra. 

 Mallot i faldilla del mateix color (excepte color carn). 

 La faldilla ha de ser d'igual longitud en tota la seva perifèria. No pot ser més curta 

de 10 cm per sobre del genoll, ni més llarga que per sota de la ròtula. 

 No es permet cap tall en la seva perifèria. 

 La cintureta de la faldilla pot ser ampla o estreta o bé utilitzar un faixí ("fajín") per 

cobrir-la, sempre que aquest sigui del mateix color i teixit que la faldilla o vestit. 
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 Els cossos i escots han de ser senzills, de màniga llarga, curta o sense mànigues, 

segons les figures de l'Apèndix 2 del Reglament de Vestuari Femení juvenil de la 

WDSF, reproduït en aquest reglament. 

 No es permeten tops (cossos curts), per la qual cosa no podrà haver-hi una zona 

descoberta entre la part superior i inferior. 

 La roba interior no ha de ser visible, quedant coberta amb teixit del mateix color 

que la faldilla. 

 Pot utilitzar folre d'una sola capa si es considera necessari per a que no marqui, 

però no es permet l'ús de cap tipus de tul, cancan, volant, balenes als baixos, ni 

diverses capes del mateix teixit o d'un altre diferent, així com qualsevol altre 

material que tingui com a finalitat donar volum a la faldilla. 

 

Materials i Decoració: 

 No es poden emprar materials metàl·lics, transparents, ni de color carn. 

 Es poden utilitzar teles sense lluentor, com el crep (mate), licra (la menys brillant), 

viscosa, seda, georgette prisat, etc. 

 Les teles de fantasia com són la gasa, l'organdí, el ras, encaix, brocats, otoman, 

vellut, setí, etc, … no estan permeses en aquestes categories. 

 No està permès cap tipus de decoració ni pedreria, passamaneria, brodats, serrells, 

ni cap tipus de complements ornamentals. 

 

Calçat: 

 Les sabates han de ser de taló ample i amb una altura màxima de 3.5 cm. 

 Poden portar mitjons curts de qualsevol color o mitges de color carn.  

 No estan permeses les mitges de xarxa o reixeta. 

 

Pentinat: 

 No ha de ser molt elaborat, preferiblement cabell recollit o monyo, sense acolorits 

d'esprai i no es poden utilitzar postissos. 

 Els cueters estan permesos només quan siguin del mateix gènere i color que el 

vestuari i d'una mida discreta, suficient per complir la seva finalitat, sense arribar a 

ser objecte ornamental. 

 

Maquillatge i joieria: 

 No està permès cap tipus de maquillatge. 
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 No estan permeses les pestanyes postisses, ungles postisses, ungles pintades, ni el 

bronzejat artificial. 

 Estan permeses les arracades d'ús quotidià sempre que siguin discretes, no 

superant un diàmetre o diagonal superior a 2 cm, sense pedreria ni lluentors. 

 

Apèndixs 

 Apèndix 1 Juvenils I i II (nois). 

 

 

 

 

 

 

 

 Apèndix 2 Juvenils I i II (noies). 

 
A. Escots permesos (altres tipus no autoritzats): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Mànigues permeses (altres tipus no autoritzades): 
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C. Faldilles permeses (altres tipus no autoritzades):  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nous estils permesos: 

 

 

 

 

 

 

 

  Exemples: 
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3. Grup d'edat Júnior I 

 

Component Noi Noia 

Disciplina Estàndards Llatins Estàndards Llatins 

Júnior I 

                    Categories Base 

Camisa blanca de màniga llarga  

(B LM). 

Armilla negra (SN). 

Pantalons negres (SN). 

Corbata/Corbatí negre (SN). 

 

             

 

 

 

 

Brusa, mallot o 

samarreta 

blanca (B). 

Faldilla negra 

(SN) 

 

 

Categories Base 

Vestit d'un sol 

color (excepte 

color carn) (C1-

C) i mitges 

 

 

 

Mallot i faldilla del 

mateix color 

(excepte color 

carn) (C1-C) 

 

  Categories C-B-A 

Camisa blanca de 

màniga llarga  

(W LS). 

Armilla negra (Bo). 

Pantalons negres 

(Bo). 

Corbata/Corbatí 

blanca o negra 

(W/Bo). 

 

 

  Categories C-B-A 

Camisa / Samarreta 

de qualsevol color  

però igual al color 

dels pantalons, si 

aquestos no són 

negres. 

Pantalons negres o 

d'altres colors (Bo). 

 
 

 

Categories C-B-A 

Qualsevol color excepte 

color carn (C-C). 

 

 

No estan permesos els 

vestits de dues peces. 

 

    Categories C-B-A 

Qualsevol color excepte 

color carn (C-C). 

 

 

La part superior i la 

inferior no poden ser 

només un biquini. 

 

Nota:  

Quan una parella Júnior I balla agrupada amb parelles de Júnior II,  

pot utilitzar el vestuari del grup d'edat superior. 
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3.1.Júnior I. Ballarí de les categories Base. 

3.1.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

 
Camisa: 

 La camisa ha de ser blanca i de màniga llarga, llisa i sense lluentors, serrells, 

estampats o volants, amb coll tipus camiser.  

 Pot portar cremallera o botons blancs sense lluentor. 

 Sempre ha d'anar per dins dels pantalons. 

 No es pot substituir la camisa per cap peça similar (pullover, suèter, polo, etc). 

 No està permesa la camisa de màniga curta, sense mànigues, amb màniga llarga 

recollida (doblegada cap amunt) ni mànigues amples. 

 
Corbata o corbatí: 

 Obligatòria i només negra. Opcional, agulla de corbata. 

 
Armilla: 

 No està permesa. 

 
Pantalons: 

 Els pantalons han de ser negres, no cenyits, sense ratlles, estampats, ni decoració. 

Opcional: Tira de tibat (taló) i cinturó negre sense efectes brillants ni decoració. 

 
Calçat: 

 Sabates negres de taló baix (màxim 2.5 cm), de pell, ante o xarol amb mitjons 

negres. Opcional taló cubà en llatins. 

 
Decoració: 

 No està permès cap tipus de decoració, ni el material base amb efectes de lluentor. 

 
Pentinats: 

 No estan permesos els acolorits d'spray.  

 El cabell preferiblement ha de ser curt, i en el cas de tenir-ho llarg es recollirà amb 

una cua. 

 
Maquillatge i complements: 

 No està permès l'ús de joies ni el maquillatge. 
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3.2. Júnior I. Ballarí de les categories C, B i A. 

3.2.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

 
Camisa Estàndards: 

 La camisa ha de ser blanca i de màniga llarga, llisa i sense lluentors, serrells, 

estampats o volants, amb coll tipus camiser o tipus smoking.  

 Pot portar cremallera o botons blancs sense lluentor. 

 Sempre ha d'anar per dins dels pantalons. 

 No es pot substituir la camisa per cap peça similar (pullover, suèter, polo, etc). 

 No està permesa la camisa de màniga curta, sense mànigues, amb màniga llarga 

recollida (doblegada cap amunt) ni mànigues amples. 

 
Camisa Llatins: 

 Camisa o samarreta de qualsevol color, podent barrejar diferents materials,  havent 

de ser tots del mateix color.  

 La camisa i els pantalons han de ser del mateix  color, exceptuant quan els 

pantalons siguin negres.  

 Pot anar per fora dels pantalons. 

 El escot no pot ser més a baix de l'estèrnum. 

 No està permesa la camisa de màniga curta, sense mànigues, amb màniga llarga 

recollida (doblegada cap amunt) ni mànigues amples. 

 

Corbata o corbatí: 

 Obligatòria només en Estàndards.  

 Si porta coll camiser la corbata ha de ser negra. Opcional, agulla de corbata.  

 Si porta coll smoking, el corbatí pot ser blanc o negre. 

 

Armilla: 

  Opcional. Negre, mate, llis i fins a mig maluc, sense solapes. 

  No hi haurà talls laterals, ni en la part posterior simulant una americana. 

 Opcional, amb butxaca i mocador blanc i petit com els del frac.  

 

Pantalons Estàndards: 

 Els pantalons han de ser negres, no cenyits, sense ratlles, estampats, ni decoració. 

Opcional: Tira de tibat (taló) i cinturó negre sense efectes brillants ni decoració. 
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Pantalons Llatins: 

 Els pantalons poden ser de qualsevol color, no cenyits, sense ratlles, estampats, ni 

decoració. Opcional, Tira de tibat (taló) i cinturó negre sense efectes brillants ni 

decoració. 

 
Calçat: 

 Sabates negres de pell, ant o xarol amb mitjons negres. Opcional taló cubà per a 

Llatins. 

 
Decoració: 

 No està permès cap tipus de decoració, ni el material base amb efectes de lluentor, 

ni transparències. 

 
Pentinats: 

 No estan permesos els acolorits d'esprai.  

 El cabell preferiblement ha de ser curt, i en el cas de tenir-ho llarg es recollirà amb 

una cua. 

 
Maquillatge i joieria: 

 No està permès l'ús de joies ni el maquillatge. 

 

 

3.3. Júnior I. Ballarina de les categories Base. 

3.3.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

 

Vestit: 

 Poden portar mallot o samarreta i faldilla o bé un vestit.  

 No estan permesos els pantalons. 

 La faldilla ha de ser d'igual longitud en tota la seva perifèria. No pot ser més curta 

de 10 cm per sobre del genoll ni més llarga que per sota de la ròtula. 

 No es permet cap tall en la seva perifèria. 

 La cintureta de la faldilla pot ser ampla o estreta o bé utilitzar un faixí ("fajín") per 

cobrir-la, sempre que aquest sigui del mateix color i teixit que la faldilla o vestit. 

 No es permeten tops (cossos curts), per la qual cosa no podrà haver-hi una zona 

descoberta entre la part superior i inferior. 

 La roba interior no ha de ser visible, quedant coberta amb teixit del mateix color 

que la faldilla. 
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 Es pot utilitzar folre d'una sola capa si es considera necessari perquè no marqui, 

però no es permet l'ús de cap tipus de tul, cancan, volant, balenes en els baixos, ni 

diverses capes del mateix teixit o un altre diferent, així com qualsevol altre material 

que tingui com a finalitat donar volum a la faldilla. 

 Els cossos, escots i tirants poden ser com es descriuen en aquest reglament per al 

grup d'edat juvenil o com els dels grups d'edat Júnior II, Youth, Adult i Sènior. 

 

Materials i Decoració: 

 No es poden emprar materials metàl·lics, transparents, ni de color carn. 

 Es poden utilitzar teles sense lluentor, com el crep (mate), licra (la menys brillant), 

viscosa, seda, georgette prisat,  etc.  

 Les teles de fantasia com són la gasa, l'organdí, el ras, brocats, otomà, vellut, setí, 

etc... no estan permeses en aquestes categories. 

 No està permès cap tipus de decoració ni pedreria, passamaneria, brodats, serrells, 

ni cap tipus de complements ornamentals. 

 

Calçat: 

 Les sabates deuen ser de taló ample o estret i amb una altura màxima de 5 cm. 

 Poden portar mitjons curts de qualsevol color o mitges de color carn.  

 No estan permeses les mitges de xarxa o malla. 

 

Pentinat: 

 No han de ser molt elaborats, preferiblement cabell recollit o monyo, sense 

acolorits d'esprai i no es poden utilitzar postissos. 

 Els cueters estan permesos només quan siguin del mateix gènere i color que el 

vestuari i d'una mida discreta, suficient per complir la seva comesa sense arribar a 

ser objecte ornamental. 

 

Maquillatge i joieria: 

 No es permès cap tipus de maquillatge. 

 No estan permeses les pestanyes postisses, ungles postisses, ungles pintades, ni el 

bronzejat artificial. 

 Estan permeses les arracades d'ús quotidià sempre que siguin discretes, no 

superant un diàmetre o diagonal superior a 2 cm sense pedreria ni lluentor. 
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3.4. Júnior I. Ballarina de les categories C, B i A. 

3.4.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

 
Vestit Estàndards: 

 Vestit de competició en qualsevol color, excepte carn, amb el pit i tronc completament 

coberts i d'igual longitud en tot el seu perímetre.  

 No està permès utilitzar dues peces. 

 

Vestit Llatins: 

 Vestit de competició en qualsevol color, excepte carn.  

 Pot constar de dues peces, però el pit i el tronc no poden estar només coberts amb un 

biquini.  

 No està permès la utilització de pantalons. 

 

Materials i Decoració: 

 No es poden emprar materials metàl·lics, transparents, ni de color carn, ni pedreria. 

 Poden emprar-se qualsevol tipus de teles o decoració sense lluentor o mate, com el 

crep (mate), licra (la menys brillant), viscosa, seda, georgette prisat, gasa, 

organdí, serrells, brodats, etc. 

 

Calçat: 

 Les sabates han de ser de taló ample o estret i amb una altura màxima de 5 cm. 

 Poden portar mitjons curts de qualsevol color o mitges de color carn.  

 No estan permeses les mitges de xarxa o reixeta. 

 

Pentinat: 

 Preferiblement cabell recollit o monyo, sense acolorits d'esprai i no es poden 

utilitzar postissos. 

 

Maquillatge i joieria: 

 No es permès cap tipus de maquillatge. 

 No estan permeses les pestanyes postisses, ungles postisses, ungles pintades, ni el 

bronzejat artificial. 

 Estan permeses les arracades d'ús quotidià sempre que siguin discretes, no 

superant un diàmetre o diagonal superior a 2 cm sense pedreria ni lluentor. 
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4. Grups d'edat Júnior II, Youth, Adult i Sènior 

 

Component Masculí Femení 

Disciplina Estàndards Llatins Estàndards Llatins 

Júnior II 

Youth 

Adult 

Sènior 

       Categories Base 

Camisa blanca de màniga 

llarga (B LM). 

Opcional armilla o pullover 

negre (SN). 

Pantalons negres (SN). 

Corbata/Corbatí negre (SN).    
 

       Categories 

Base 

Camisa blanca o 

negra de màniga 

llarga ( B / N). 

Pantalons negres 

(SN). 

 

    Categories Base 

Mallot o samarreta i 

faldilla o vestit, 

qualsevol color (C). 

Llargada de la faldilla 

entre el genoll i el 

panxell. 

 Categories Base 

Mallot o samarreta i 

faldilla o vestit, 

qualsevol color (C). 

Llargada de la faldilla 

màxim de 10 cm per 

sobre del genoll. 

   Cat. C, B i A 

Vestit Negre o 

Blau Marí fosc 

(N) 

Camisa blanca 

(B) i Corbata 

negra (N) 

o Camisa de 

smoking blanca 

(B) i Corbatí 

blanc (B) 

Cat. C, B i A 

Frac Negre 

o Blau Marí 

fosc (N) 

Armilla 

blanca (B) 

Camisa de 

smoking 

blanca (B) i  

Corbatí blanc 

(B) 

        Cat. C, B i A 

Camisa o Samarreta 

de qualsevol color 

o combinació de 

colors (C). 

Pantalons de 

qualsevol color, 

excepte color carn 

(C-C). 

 

 

 

 

 

       Cat. C, B i A 

Vestit de competició de 

qualsevol color o 

combinació de colors 

(C). 

 

 

 

No estan permesos 

els vestits de dues 

peces (NA). 

 

Cat. C, B i A 

Vestit de competició 

de qualsevol color o 

combinació de 

colors (C). 

 

 

 

 

La part superior i la 

inferior no poden 

consistir tan sols en 

un biquini. 

 

 

 

 

. 

 

 

4.1. Júnior II, Youth, Adult i Sènior. Ballarí de les categories Base. 

4.1.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins 

 

Camisa: 

 La camisa d'Estàndards ha de ser blanca i de màniga llarga, llisa i sense lluentors, 

serrells, estampats o volants, amb coll tipus camiser. 
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 La camisa de Llatins ha de ser blanca o negra i de màniga llarga, llisa i sense 

lluentors, serrells, estampats o volants, amb coll tipus camiser. 

 Pot portar cremallera o botons sense lluentor i del mateix color que la camisa. 

 Sempre ha d'anar per dins dels pantalons. 

 No es pot substituir la camisa per cap peça similar (pullover, suèter, polo, etc). 

 No està permesa la camisa de màniga curta, sense mànigues, amb màniga llarga 

recollida (doblegada cap amunt) ni mànigues amples. 

 

Corbata o Corbatí: 

 Obligatori en Estàndards i de color negre. Opcional, agulla de corbata.  

 En Llatins s'autoritza a no portar corbata o corbatí i només descordat el botó del 

coll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armilla: 

  Opcional. Pot ser armilla o pullover de color negre (damunt de la camisa), llis i 

sense ratlles.  
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Pantalons: 

 Els pantalons han de ser negres, no cenyits, sense ratlles, estampats, ni decoració. 

Opcional: Tira de tibat (taló) i cinturó negre sense efectes brillants ni decoració. 

 

Calçat: 

 Sabates negres de taló baix (màxim 2,5 cm) de pell, ant o xarol amb mitjons 

negres. Opcional taló cubà en Llatins. 

 

Decoració: 

 No està permès cap tipus de decoració, ni el material base amb efectes de lluentor. 

 

Pentinats: 

 No estan permesos els acolorits d'esprai.  

 El cabell preferiblement ha de ser curt, i en el cas de tenir-ho llarg es recollirà amb 

una cua. 

 

Maquillatge i complements: 

 No està permès l'ús de joies ni el maquillatge. 

 

 

4.2. Júnior II, Youth, Adult i Sènior. Ballarí de les categories C, B i A. 

4.2.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

 

Vestit o frac (Estàndards): 

 Vestit.- Jaqueta i pantalons de color negre o blau marí fosc, amb camisa blanca de 

coll tipus camiser i corbata negra, o amb camisa blanca de coll smoking i corbatí 

blanc. 

 Frac.-  Frac i pantalons de color negre o blau marí fosc, amb camisa blanca de coll 

smoking, faixi ("fajín") blanc i corbatí blanc. 

 Opcionalment: Poden portar ratlla diplomàtica. 

 

Camisa i Pantalons (Llatins): 

 Camisa o samarreta de qualsevol color de màniga curta (sense sobrepassar els 

bíceps) o llarga. 

 Pot anar oberta fins al centre de la sivella del cinturó o el centre de la línia superior 

dels pantalons, i l'escot acabarà en forma de V. 
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 Jaqueta de qualsevol color i de llargada per sota de la zona glútia. 

 No està permès l'escot en forma de "U" (si l'escot arriba fins al centre de la línia 

superior dels pantalons). 

 Si s'utilitza el color carn, només podrà fer-se a la zona central de l'escot. 

Els pantalons poden ser de qualsevol color, excepte color carn. 

 Tota la decoració que porti els pantalons, com pedres, peces metàl·liques etc… ha 

de ser discreta.  

 

Calçat: 

 Sense restriccions, amb mitjons negres.  

 Opcionalment, en Llatins, les sabates i mitjons poden ser de qualsevol color, 

d'acord amb el color dels pantalons. 

 

Decoració:  

 Sense restriccions, excepte: 

o El mocador que es pot portar a la jaqueta o frac en Estàndards ha de ser de 

color blanc i sense decoració. 

o En el vestit o frac no es poden portar detalls decoratius, excepte els DOS 

emblemes publicitaris, sense modificar, permesos pel Reglament de Competició. 

 

Pentinat:  

 Preferentment cabell curt i si és llarg es recollirà amb una cua.  

 No està permès l'ús d'esprais acolorits. 

 

Maquillatge:  

 Sense restriccions. 

 

Joieria decorativa: 

 Es poden usar, sense restriccions, joies dissenyades com a part del vestuari i joieria 

d'ús personal. 

 No està permès l'ús de símbols religiosos. 
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4.3. Júnior II, Youth, Adult i Sènior. Ballarina de les categories Base. 

4.3.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

 

Vestit d'Estàndards 

 Poden portar mallot o samarreta i faldilla o bé un vestit.  

 No estan permesos els pantalons. (Figures 1, 2, 3). 

 La longitud de la faldilla ha de ser igual en tota la seva perifèria. 

 No es permet cap tall. 

 El llarg màxim del vestit o faldilla ha d'estar entre el genoll i el panxell. 

 

Vestit Llatins.- 

 Poden portar mallot o samarreta i faldilla o bé un vestit.  

 No estan permesos els pantalons. 

 La longitud de la faldilla deu ser igual en tota la seva perifèria, no es permet cap 

tall, excepte quan la faldilla sigui recta i d'un teixit no elàstic, en aquest cas es 

permet un tall lateral d'un llarg màxim de 20 cm per sobre del genoll i que quedi 

tancat en repòs. 

 El llarg de la faldilla permès és de 10 cm per sobre del genoll.  

 En el cas de ser la faldilla de teixit elàstic no ha de ser molt cenyida perquè en el 

decurs del ball no vagi disminuint la seva longitud. 

 La roba interior no ha de ser visible, quedant coberta amb teixit del mateix color 

que la faldilla. 

 La cintureta de la faldilla o del vestit, tant en Estàndards com en Llatins pot ser 

ampla o estreta o bé utilitzar un faixi ("fajín") per cobrir-la, sempre que aquest 

sigui del mateix color i teixit que la faldilla o vestit. 
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Cossos, escots i tirants 

 El cos del vestit ha de ser senzill de màniga llarga, curta o sense mànigues, segons 

les figures 1 a 10. 

 En les figures 6a 7a i 8a, no s'ha dibuixat la part posterior per ser pràcticament 

simètrica; igual que la posterior de la figura 5b que són variants en el llarg de la 

màniga de 5T. 

 No es permeten els tops (cossos curts), per la qual cosa en cap cas podrà haver-hi 

una zona descoberta entre la part superior i inferior. 

 Els volants només estan permesos amb una longitud màxima de 7 cm. segons la 

figura 6a. 

 No estan permesos els escots (davant o darrere) que superin per sota l'altura de les 

aixelles. 

 Només s'admet un tirant per espatlla i cap cobrint o tancant pit o esquena. 

 Opcionalment es podran creuar per l'esquena els tirants per evitar la seva caiguda 

per les espatlles en els models que ho requereixin (exemple figura 4T). 
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Teixits i Materials: 

 Es poden utilitzar teles sense lluentor, com el crep (mate), licra (la menys brillant), 

viscosa, seda, georgette prisat, etc. 

 No es poden emprar materials metàl·lics, transparents, ni de color carn. 

 Dins de la gamma de colors només es podran utilitzar 2 per separat (cos i faldilla) o 

un només en el cas de vestit d'una sola peça. No es pot emprar el color carn. 

 Les teles de fantasia com són la gasa, l'organdí, el ras, brocats, otomà, vellut, setí, 

etc… no estan permeses en aquestes categories, així com la pedreria, 

passamaneria, brodats, serrells, ni cap tipus de complements ornamentals. 

 Es pot utilitzar folre d'una sola capa si es considera necessari perquè no marqui, 

però no es permet l'ús de cap tipus de tul, cancan, volant, balenes en els baixos, ni 

diverses capes del mateix teixit o un altre diferent, així com qualsevol altre material 

que tingui com a finalitat donar volum a la faldilla.  

 Està permès l'ús del godet. 

 

Decoració: 

 No es poden utilitzar braçalets, collarets, cadenes, cèrcols, efectes brillants, 

pedreria, lluentons, flors, cintes, mocadors o qualsevol guarniment facial o corporal. 

 Estan permeses les arracades d'ús quotidià sempre que siguin discretes, sense 

pedreria ni lluentor, no superant un diàmetre o diagonal superior a 2 cm. 

 

Calçat: 

 Sense restriccions, però les mitges només de color carn. 

 

 Pentinat i maquillatge: 

 El pentinat no ha de ser molt elaborat, preferiblement cabell recollit o monyo, sense 

acolorits d'esprai. 

 Els cueters estan permesos només quan siguin del mateix gènere i color que el 

vestuari i d'una grandària discreta, suficient per complir la seva comesa sense 

arribar a ser objecte ornamental. 

 El maquillatge ha de ser discret. 
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4.4. Júnior II, Youth, Adult i Sènior. Ballarina de les categories C, B i A. 

4.4.1. Disciplines d'Estàndards i Llatins. 

. 

Vestit Estàndards: 

 Vestit de competició d'una sola peça i de qualsevol color. 

 Si s'utilitza color carn en qualsevol part de la denominada zona íntima, haurà de 

cobrir-se amb decoració íntegrament. 

 

Vestit Llatins: 

 Vestit de competició de qualsevol color. 

 El pit i el tronc no poden estar coberts només amb un biquini. 

 El pit ha d'estar cobert i la distància entre les copes del sostenidor ha de ser màxim 

de 5 cm. 

 No està permès l'ús de tanga, culot, ni calces de color carn. 

 Si s'utilitza color carn en qualsevol part de la denominada zona íntima, haurà de 

cobrir-se amb decoració íntegrament. 

 

Decoració, Calçat, Mitges, Pentinats i Maquillatge: 

 Sense restriccions. 

 

Joieria Decorativa: 

 Estan permeses les joies dissenyades com a part del vestuari i la joieria d'ús 

personal sense restriccions, però no està permès l'ús de cap símbol religiós. 
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5. Gràfics de resum 

 

GUARNIMENT, BRILLANTORS 

Component Masculí Femení 

Disciplina Estàndards Llatins  Estàndards Llatins 

Juvenil 

No està permès cap Guarniment 

(NP) 

Material Base amb Brillantors 

no està permès (NP) 

Cap Guarniment està permès (NP) 

No està permès el Material Base 

amb efectes brillants (NP) 

 

Júnior I 

No està permès el Guarniment 

amb efectes brillants (NP) 

(Està permès el Guarniment sense 

efectes brillants). 

No està permès el Material Base 

amb efectes brillants (NP) 

De Júnior II  

a Sènior Sense Restriccions (SR) 

 

 

SABATES, MITJONS, PANTIS 

Component Masculí Femení 

Disciplina Estàndards Llatins Estàndards Llatins 

Juvenil 

Taló: Com a  màx. 2,5 cm 

d’alçada 

S’ha de portar Mitjons Negres 

Taló: Com a  màx. 3,5 cm d’alçada 

Els mitjons curts estan permesos. 

Mitges: Exclusivament de Color 

Carn No poden ser de malla (NP) 

Júnior I 
Cap restricció de Sabates (SR) 

S’ha de portar Mitjons Negres 

Taló: Com a  màx. 5 cm d’alçada 

Els mitjons curts estan permesos. 

No estan permeses les mitges de 

malla (NP) 

De Júnior II  

a Sènior Sense Restriccions (SR) 
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PENTINATS 

Component Masculí Femení 

Disciplina Estàndards Llatins Estàndards Llatins 

Juvenil 

Si porta el cabell llarg ha 

d’anar recollit amb una cua  

No està permès el Guarniment ni la 

laca de colors (NP) 

Júnior I 

No està permès el Guarniment amb 

efectes brillants ni la laca de 

colors (NP) 

(Està permès el Guarniment sense 

efectes brillants) 

De Júnior II  

a Sènior Sense Restriccions (SR) 

 

MAQUILLATGE 

Component Masculí Femení 

Disciplina Estàndards Llatins Estàndards Llatins 

Juvenil i  

Júnior I El Maquillatge no està permès (NP) 

De Júnior II  

a Sènior Sense Restriccions (SR) 

 

JOIERIA DECORATIVA (joieria personal, exclosa) 

Component Masculí Femení 

Disciplina Estàndards Llatins Estàndards Llatins 

Juvenil 
No està permesa la Joieria Decorativa (NP) 

Júnior I 

 

No està permesa la Joieria Decorativa amb efectes brillants (NP) 

(Sí està permesa la Joieria Decorativa sense efectes brillants) 

 

De Júnior II  

a Sènior Sense Restriccions (SR) 

 


