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RÀNQUING DE LA FCBE
- BALL ESPORTIU ESTIL INTERNACIONAL –
Versió 2009.1
El Rànquing de Ball Esportiu Estil Internacional de la FCBE vol reflectir la qualitat, l'esforç i
l'aposta de participació de les parelles federades en les competicions d‟àmbit autonòmic català i
supraautonòmic (estatal i internacional).
Per la formació d‟aquest Rànquing es necessari disposar de:

-

Un Calendari de Competicions

-

Un conjunt de Competidors en mode parella, de Ball Esportiu Estil Internacional.

-

Un Model de Puntuació que tradueixi els resultats obtinguts a les competicions.

-

Un Model de Composició i Estructura del Rànquing per establir l'escalafó de cada parella
competidora.

-

Un Model de Promoció a una Divisió/Categoria superior.

- COMPETICIONS HOMOLOGADES PER LA FCBE –
Les competicions homologades per la FCBE que es consideraran puntuables pel Rànquing seran:

-

Les Competicions organitzades directament per la FCBE :
. Campionat de Catalunya
. Copa Catalunya
. Copa Federació
. Altres que es puguin organitzar en un proper futur

-

Les Competicions d‟àmbit autonòmic organitzades per Clubs afiliats a la FCBE i/o on
pugui haver co-organitzadors.
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Les Competicions d‟àmbit supraautonòmic (estatals i internacionals) organitzades per
Clubs afiliats a la FCBE que hagin gestionat la sol·licitud per mitjà de la FCBE en el cas
de competicions estatals que tinguin lloc dins el territori autonòmic o, en el cas de les
internacionals, amb la IDSF o la AEBD com a representant de la mateixa.

-

(Per la temporada 2008-2009, veure el Calendari de Competicions dins de la pàgina web
de la FCBE, on hi ha la relació de competicions homologades pel Rànquing de la FCBE,
www.fcbe.cat).

- COMPETIDORS (PARELLES DE BALLARINS) –
Una parella per ser inclosa dins del Rànquing de la FCBE ha de complir una sèrie de requisits:

-

Ambdós components de la parella estar en possessió de la llicència federativa
corresponent de la FCBE en vigor:
- Llicència Competitiva en les Divisions Competitives (E i superiors).

- Que la parella no estigui inhabilitada o sancionada de cara a la competició, per resolució
en ferm de l'òrgan jurisdiccional competent.

- MODEL DE PUNTUACIÓ –
Puntuació de les parelles que participen en competicions homologades i puntuables

per el

Rànquing de la FCBE:
a.- En qualsevol competició homologada i puntuable pel Rànquing de la FCBE, les parelles amb
llicència federativa que hi competeixin obtindran un puntuació “X”.
Aquesta puntuació estarà en funció de la posició “K” obtinguda, d‟acord amb el quadre
de resultats de la competició.
b.- Per les competicions que hagin estat considerades puntuables pel Rànquing de la FCBE, les
parelles participants que NO disposin de la llicència federativa pertinent, seran excloses alhora
d‟establir les puntuacions en base als resultats i tindran la consideració de parelles
“addicionals”.
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Per tant, per aplicar les puntuacions del següent apartat “c”, aquestes s‟obtindran prenen com a
resultats de la competició les posicions resultants, sense tenir en compte les parelles excloses.
 Exemple : Si la primera parella federada ha obtingut la 3ª posició de la competició, per el
càlcul de la seva puntuació de cara al Rànquing de la FCBE, a aquesta parella „vàl.lida‟ se li
atorgarà, a efectes de càlcul, la 1ª posició
c.- La puntuació “X” es calcula prenen el valor invers entre la quantitat de parelles federades
participants i la posició “K” obtinguda a la competició, d‟acord amb la fórmula següent:

X= (N-K)+1
X= PUNTUACIÓ per el Rànquing de la FCBE.
N= QUANTITAT DE PARELLES FEDERADES en la Competició.
K = POSICIÓ OBTINGUDA a la Competició.
 Exemple: Competició amb 12 parelles „vàl.lides‟ (amb llicència de la FCBE):
 Puntuació per la 1ª posició:

X=(N-K)+1 = (12-1) +1= 12 punts

 Puntuació per la 7ª posició:

X=(N-K)+1 = (12-7) +1=

 Puntuació per la 12ª posició :

X=(N-K)+1 =

6 punts

(12-12)+1= 1 punt

d.- Per facilitar els càlculs s‟adjunta una taula que dona els valors de la puntuació “X”, en funció
de la posició obtinguda “K” i la quantitat de parelles federades participants “N”, fins a un valor
“N” igual a 32.
e.- Les parelles federades inscrites a la competició però que no s‟hi presentin, no es tindran en
compte en els resultats i no tindran cap puntuació.
f.- Puntuació de:
- Campionat de Catalunya
- Copa Catalunya
- Copa Federació
Aquestes competicions, que tenen un caràcter propi i únic, tindran una puntuació especial:
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S‟aplicarà el model de puntuació descrit en el apartat c.-, afegint un factor multiplicador
de 2. Els resultats obtinguts en aquestes competicions tindran un valor DOBLE.

- COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA DEL RÀNQUING –
Aquest Rànquing de la FCBE s‟ha de formar d‟acord amb les puntuacions obtingudes per les
Parelles de ballarins a les competicions que han estat homologades per la FCBE (veure l‟apartat
de COMPETICIONS).
a.- S‟aplica el Mètode de Puntuació Inversa explicat a l‟apartat anterior.
b.-El Rànquing es forma amb el sumatori de les puntuacions obtingudes a cada competició, al
llarg de la Temporada Esportiva 2008-2009.
 Exemples:
 Parella amb 10 competicions computades durant una Temporada Esportiva i les següents
puntuacions : 10, 9, 7, 9, 5, 8, 5, 9, 6 , 4. Puntuació total : 72 punts.
 Parella amb 1 competició realitzada durant una Temporada Esportiva amb la puntuació
de 8 punts. Puntuació total : 8 punts
c.- Les parelles formen part del Rànquing a partir de la primera competició.

-

MODEL DE PROMOCIÓ –

Properament s‟informarà dels diferents criteris per promocionar, se esta treballant en aquesta
area.
Barcelona, a 30 d‟abril de 2009
Comissió de Competicions
V.I.P Junta Directiva FCBE
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