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TITOL PRELIMINAR 

 

1. El present Reglament és d’aplicació per a competicions organitzades per la FCBE. Per al 

que no estigui especificat es d’aplicació el reglament de les respectives Federacions 

Internacionals. 

 

2. Les normes del present Reglament son norma d’obligat compliment per a totes les 

persones físiques i jurídiques que actuen dins l’àmbit de competència de la FCBE. No es 

considerarà circumstància atenuant per a l’aplicació del present Reglament o de les 

oportunes sancions el seu desconeixement. 

 

3. La normativa que s’estableix s’ajusta a les directrius marcades per les Federacions 

Internacionals, el Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya 

i els Estatuts de la FCBE. 

 

4. Tenen la consideració de competicions federades oficials les que la FCBE qualifiqui com 

a tals, mitjançant la seva inclusió en el calendari oficial. 

 

5. Per a competicions d’àmbit estatal o internacional aquestes es regularan segons els 

Reglaments de les Federacions Nacionals o Internacionals. 

 

6. Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de la seva aprovació per l’Assemblea 

General de la FCBE. 
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TÍTOL 1  

REGLAMENT  DE COMPETICIONS DE BALL ESPORTIU ESTIL INTERNACIONAL 

 

 

Capítol 1 – REGLAMENT TÈCNIC 

 

1.1.- Les  disciplines i els balls 

 

 El Ball Esportiu estil internacional inclou les següents disciplines: balls estàndards i balls 

llatins. Ambdues disciplines són de ball en parella i cadascuna d’elles comprèn cinc balls.  

 

 La disciplina de balls Estàndards inclou els següents balls: Vals Lent, Tango, Vals Vienès, 

Slow Foxtrot i Quickstep. 

 

 La disciplina de balls Llatins inclou els següents balls: Samba, Txa Txa Txà, Rumba, 

Pasdoble i Jive. 

 

 Ambdues disciplines poden combinar-se per fer una prova única anomenada 10 Balls. 

 

 El temps de cada ball s'ha d'ajustar als valors que es donen en la taula següent (en 

compassos per minut): 

 

Vals Lent  28-30  Samba   50-52 

Tango   31-33  Txa Txa Txà   30-32 

Vals Vienès  58-60  Rumba   25-27 

Slow Foxtrot  28-30  Pasdoble  60-62 

Quickstep  50-52  Jive   42-44 

 

 La durada de cada ball serà com a mínim d'1 minut i 30 segons, i com a màxim de 2 

minuts, excepte en Vals Vienès i Jive que serà com a mínim d'1 minut i com a màxim d'1 

minut i 30 segons. 

El Pasdoble es ballarà com a mínim fins al segon High Light. 
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1.2.-  Edats 

 

 Segons l’edat dels membres de la parella es defineixen els següents grups d’edat: 

 

Juvenil I L’esportista de més edat compleix 8 anys o menys durant la temporada en curs. 

Juvenil II L’esportista de més edat compleix entre 9 i 11  anys durant la temporada en curs 

Júnior I L’esportista de més edat compleix 12 o 13 anys durant la temporada en curs. 

Júnior II L’esportista de més edat compleix 14 o 15 anys durant la temporada en curs. 

Youth L’esportista de més edat compleix entre 16 i 18 anys durant la temporada en curs. 

Adult I L’esportista de més edat compleix 19 anys o més durant la temporada en curs. 

Adult II L’esportista de menys edat compleix 25 anys o més durant la temporada en curs. 

Sènior I 
L’esportista de menys edat compleix 30 anys o més i el de més edat 35 anys o més 

durant la temporada en curs. 

Sènior II 
L’esportista de menys edat compleix 40 anys o més i el de més edat 45 anys o més 

durant la temporada en curs. 

Sènior III 
L’esportista de menys edat compleix 50 anys o més i el de més edat 55 anys o més 

durant la temporada en curs. 

Sènior IV 
L’esportista de menys edat compleix 60 anys o més i el de més edat 65 anys o més 

durant la temporada en curs. 

 

 Les parelles començaran i acabaran la temporada en el mateix grup d’edat. 

 

 Si una parella dels grups Adult II, Sènior I, Sènior II, Sènior III o Sènior IV decideix 

competir en un grup d’edat més jove haurà de mantenir-ho tota la temporada. 
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1.3.-  Categories 
 

 En ordre descendent l’escala de categories es: AI, AN, B, C, 1a Territorial (1aT), 2a 

Territorial (2aT) i 3a Catalana (3aC).  Segons el grup d’edat existeixen les categories 

següents: 

 

Grup d’edat 
Balls  

Estàndard 

Balls  

Llatins 

Juvenil I 3aC, 2T, 1T, C 3aC, 2T, 1T, C 

Juvenil II 3aC, 2T, 1T, C 3aC, 2T, 1T, C 

Júnior I 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 

Júnior II 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 

Youth 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 

Adult I 3aC, 2T, 1T, C, B, AN, AI 3aC, 2T, 1T, C, B, AN, AI 

Adult II 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 

Sènior I 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 

Sènior II 3aC, 2T, 1T, C, B, AN, AI 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 

Sènior III 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 

Sènior IV 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 3aC, 2T, 1T, C, B, AN 

 

 Els canvis de grup d’edat no afecten a la categoria dels esportistes ni de la parella però si 

comporten la pèrdua dels punts adquirits. 

 

 Cada esportista conserva la seva categoria individual fins que la parella no promociona a 

una categoria superior. 

 

 Els esportistes o parelles que ho considerin justificat poden demanar la seva reclassificació 

a una categoria inferior al Comitè Esportiu, qui decidirà sobre la sol·licitud. 

 

 

1.4.-  Vestuari 

 

 Està definit en funció de l'edat i la categoria de les parelles. 

 

Per a les competicions oficials i puntuables pel rànquing de la FCBE el vestuari dels 

ballarins (noi i noia) ha de complir amb el Reglament de Vestuari (Annex 1), basat en el 

Reglament de Vestuari de la WDSF.  
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1.5.- Personal tècnic 

 

 Director de Competició 

 

Totes les competicions han de ser dirigides per un Director de Competició amb llicència de 

Tècnic Organitzatiu de la FCBE. 

 

És elegit per l'organitzador (excepte per als Campionats de Catalunya i les Copes 

Catalunya i Federació) i el representa davant els jutges i els competidors. No pot ser jutge 

de la competició, és el responsable de la música, del vestuari i ha de ser present 

físicament al llarg de tota la competició. 

 

Pot amonestar i / o desqualificar els esportistes que no compleixin la normativa vigent en 

tot el referent a figures i vestuari, i igualment desqualificar els esportistes que incorrin en 

qualsevol conducta antiesportiva. 

 

El Director de Competició té autoritat per tractar i resoldre els problemes originats per 

incidents que no entrin directament en el camp d’aplicació d’aquest reglament tècnic. 

 

Finalitzada la competició, el Director de Competició ha de redactar acta de la mateixa fent 

constar les incidències produïdes i enviar-ne còpia a l’organitzador i a la FCBE en el 

termini de 3 dies. 

 

 Secretari de Competició 

 

Ha de tenir llicència de tècnic organitzatiu de la FCBE i pot ser designat per l’organitzador, 

excepte en els Campionats de Catalunya, Copa Catalana i Copa Federació. 

 

Les seves funcions són: 

 

Abans de la competició: 

 

o Comprovar que les parelles s’han inscrit al grup d’edat i categoria correctes. 

o Verificar que tots els esportistes tenen la llicència federativa en vigor. 

o Comprovar que les agrupacions, si n’hi ha, són correctes. 
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Durant la competició: 

 

o Donar suport al Director de Competició en les tasques que aquest li delegui i 

substituir-lo temporalment en cas necessari. 

 

Després de la competició: 

 

o El secretari de Competició conservarà els originals de les puntuacions dels jutges 

durant un període de dos mesos per tal de poder atendre les possibles 

reclamacions. 

 

o En el termini de tres dies després de finalitzada la competició, el Secretari farà 

arribar a la Comissió un informe en el qual constaran les dades generals del 

certamen, els resultats de la competició i els llistats dels participants. 

 

 Equip d’escrutini 

 

L'equip d'escrutini té al seu càrrec el recompte de les puntuacions dels jutges i l'aplicació 

del sistema Skating. També és de la seva competència donar a conèixer immediatament 

al Director de Competició o el secretari el cas de les parelles afectades per 

desqualificacions així com qualsevol irregularitat que pugui observar en les puntuacions 

dels jutges. 

 

Els membres de l'equip d'escrutini han d'estar reconeguts per la FCBE per exercir aquesta 

funció. El programa informàtic utilitzat haurà de tenir l'aprovació del Comitè Esportiu. 

 

 Control de figures i vestuari 

 

En cada competició el Comitè Esportiu podrà nomenar un delegat amb la finalitat de 

controlar que els programes de ball i el vestuari s'ajustin al que estableix la normativa.  

 

D’acord amb el Director de Competició podrà amonestar i / o desqualificar els esportistes 

que no compleixin la normativa vigent en tot el referent a figures i vestuari. 
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1.6.- Repertori bàsic. Síl·labus (Annex 2). 

 

En funció de la categoria, hi ha una reglamentació de figures bàsiques permeses. Aquesta 

reglamentació, basada en el Síl·labus de la WDSF i utilitzada per la FEBD, ha estat 

aprovada pel Comitè Esportiu i consta com Annex 2. 

 

 

1.7.- Reglament de jutges (annex en preparació) 

 

 

1.8.- Règim disciplinari (annex en preparació) 
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Capítol 2 – Reglament esportiu 
 

2.1.-  Inscripció i participació 

 

 En les competicions oficials de la FCBE només podran participar amb plenitud de drets els 

esportistes amb llicència de la FCBE.  

 

 Els esportistes federats són els qui tenen dret a l’obtenció de títols oficials.  

 

 Per competir a la categoria de 3a Catalana és obligatori tenir vigent, com a mínim, la 

llicència esportiva/recreativa. 

 Per competir a les categories 2a Territorial/1a Territorial/C/B/A és obligatori tenir vigent la 

llicència esportiva/competició. 

 

 La FCBE és la única entitat facultada per ordenar, qualificar i autoritzar competicions 

federades i atorgar els corresponents títols oficials, sempre que no ultrapassin el seu 

àmbit territorial. 

 

 No es poden concedir títols oficials si no és com a resultat d’una competició oficial. 

 

 L’organització material de les competicions oficials la pot realitzar qualsevol persona física 

o jurídica, pública o privada, prèvia autorització de la FCBE. 

 

 La inscripció a les competicions s’efectuarà mitjançant els fulls d’inscripció oficials 

proporcionats per l’organitzador. Aquest full haurà d’enviar-se a l’organitzador dins el 

termini fixat. Passat aquest termini no s’acceptarà cap inscripció. 

 

 Si una parella es dóna de baixa o no es presenta a la competició sense un motiu justificat, 

tindrà una penalització de 5 punts sobre la seva puntuació en el rànquing. 

 

o Es consideraran causes justificades: malaltia o lesió, motius laborals i motius 

familiars greus. Les parelles hauran d’enviar a la FCBE per fax o correu electrònic el 

justificant, com a màxim dos dies després de la celebració de la competició. 

 

 En cap cas, la baixa o el no presentar-se a una competició, dóna dret a la devolució dels 

drets d’inscripció. 
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2.2.-  Balls 

 

 El nombre mínim de balls exigible per les competicions oficials de la FCBE s’estableix de la 

següent manera: 

 

 Categoria 3a Catalana: 2 balls 

Standard: Vals Lent i Tango. 

Llatins: Samba i Txa Txa Txà. 

 

 Categoria 2a Territorial: 3 balls a les rondes i 4 balls a la final 

Standard: Vals Lent, Tango, Quickstep i Vals Vienès a la final. 

Llatins: Samba, Txa Txa Txà, Rumba i Jive a la final. 

 

 Categoria 1a Territorial: 3 balls a les rondes i 4 balls a la final 

Standard: Vals Lent, Tango, Quickstep i Vals Vienès o Slow Foxtrot a la final. 

Llatins: Samba, Txa Txa Txà, Rumba i Pasdoble o Jive a la final. 

 

El ball de la final es decidirà per sorteig el mateix dia de la competició. 

 

 Categoria C: 4 balls a les rondes i 5 balls a la final 

Standard: Vals Lent, Tango, Slow Foxtrot, Quickstep i Vals Vienès a la final. 

Llatins: Samba, Txa Txa Txà, Rumba, Jive i Pasdoble a la final. 

 

 Categories B/AN/AI: els cinc balls 

 

 

2.3.- Agrupacions 

 

 El nombre mínim de parelles per tal que una competició sigui puntuable pel rànquing 

s’estableix en 3.  

 

Aquest valor podrà ser modificat a l’inici de la temporada pel Comitè Esportiu, si es 

considera necessari per adequar-lo al creixement de llicències esportives amb la 

condició de fer-ho públic a la Web i comunicar-ho al Clubs Federats. 
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 Si el nombre de parelles inscrites en una competició puntuable no assoleix el mínim 

establert, podran ser incorporades a un altre grup d’edat segons els següents criteris: 

 

1r. bloc: Juvenil I, Juvenil II, Júnior I i Júnior II 

 Podran agrupar-se entre ells quan algun dels grups no assoleixi el mínim 

establert, sigui quin sigui el nombre de parelles inscrites en els altres grups. 

2n. bloc: Youth, Adult I i Adult II 

 Podran agrupar-se entre ells quan algun dels grups no assoleixi el mínim 

establert, sigui quin sigui el nombre de parelles inscrites en els altres grups. 

3r. bloc: Sènior I, II, III i IV 

 Podran agrupar-se entre ells quan algun dels grups no assoleixi el mínim 

establert, sigui quin sigui el nombre de parelles inscrites en els altres  grups. 

 

 Els blocs són tancats. Les parelles que per grup d’edat pertanyin a un bloc determinat 

no podran agrupar-se amb parelles d’altres blocs. 

 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 

 

JV 1        JV 2        JN 1       JN 2 

 

 

Youth         Adu 1        Adu 2 

 

  Sèn 1        Sèn 2        Sèn 3        Sèn 4 

 

 

 

 

2.4.- Rondes 

 

 Per les rondes eliminatòries és obligatori: 

 

Semifinal a partir de 8 parelles. 

Quarts de final a partir de 14 parelles. 

1/8 final a partir de 25 parelles. 

1/16 final a partir de 49 parelles. 

 

 A les finals el nombre de parelles no podrà ser superior a 7.  

Si s’ha ballat una semifinal només hi haurà 7 parelles a la final en cas d’igualtat 

absoluta en els resultats de la ronda. 
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 Entre les diferents rondes d’una mateixa categoria ha d’haver un temps mínim de 15 

minuts per les categories 3aC/2T/1T i de 20 minuts per les categories C/B/A, llevat que 

tots els esportistes d’aquesta categoria estiguin d’acord en escurçar-lo. 

 

 

2.5.- Jutges 

 

 En les competicions puntuables el panell estarà format com a mínim per 5 jutges amb 

llicència FCBE i assignats pel Comitè Esportiu mitjançant sorteig. 

 

 L’organitzador podrà recusar, sense necessitat d’especificar els motius, un dels jutges 

assignats. En aquests cas el Comitè Esportiu farà un nou sorteig per substituir-lo. 

 

 L’organitzador pot ampliar el panell de jutges fins a 7 convidant jutges amb llicència 

FCBE, FEBD o estrangers amb llicència internacional emesa per la seva federació, 

prèvia notificació al Comitè Esportiu. 

 

 Si el panell de jutges supera el nombre de 7 s’haurà de demanar per sorteig dos jutges 

amb llicència FCBE per cada jutge convidat. 

 

 

2.6.- Escrutini 

 

 Classificació 

 

La classificació de les parelles s’efectuarà seguint les regles del Skating System. 

 

A les parelles no finalistes se'ls assigna un lloc segons el nombre d’eliminatòries 

ballades i de parelles superades. En cas d'empat s'assignarà a les parelles empatades 

la mitjana dels llocs afectats per l'empat. 

 

A la fase final cada jutge ordena les parelles per ordre de mèrits, sense assignar mai la 

mateixa posició a dues parelles diferents. Això es realitza per separat en cada ball. 
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 Desqualificacions 

 

Si en les rondes eliminatòries els jutges observen alguna infracció de les regles que 

estableix el Síl·labus, han de desqualificar la parella corresponent i no donar-li cap vot. 

Comunicaran la infracció al Director de Competició, qui ho posarà en coneixement de la 

parella afectada així com a la resta dels jutges, abans que tingui lloc la fase següent. 

 

Si la parella avisada torna a ser desqualificada en una ronda posterior per part de més 

d'un jutge, l'Equip de Escrutini, a sol·licitud del Director de Competició, anul·larà tots 

els vots que la parella pogués haver obtingut en aquell ball i eliminatòria. El mateix 

tractament s'aplicarà si en una ronda una parella és desqualificada en un ball per una 

majoria de jutges, encara que no es tracti d'una reincidència. 

 

Si la desqualificació d'una parella en un ball de la final és compartida per més d'un 

jutge, l'Equip de Escrutini, a petició del Director de Competició, modificarà la 

classificació traslladant la parella en qüestió a l'últim lloc de la classificació en aquest 

ball. 

 

Si el delegat designat pel Comitè Esportiu per controlar la correcta aplicació del 

Síl·labus desqualifica a una parella, aquesta quedarà automàticament desqualificada i 

se li assignarà l'últim lloc de la classificació en el ball afectat. 

 

Igualment els jutges hauran de posar en últim lloc a una parella si aquesta no balla un 

ball o deixa la pista abans que finalitzi la música. 

 

 

2.7.- Resultats 

 

Fins que no finalitzi la competició només poden tenir accés a les puntuacions dels jutges el 

Director de Competició i l'Equip de Escrutini. 

 

Un cop finalitzada la competició i proclamats els resultats, els competidors podran conèixer 

la relació completa de les votacions i puntuacions atorgades pels jutges, tant en la fase 

final com en les eliminatòries. 
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Els resultats complerts es publicaran el mateix dia en el pavelló, en un panell preparat per 

això, i posteriorment al web de l’equip d’escrutini, de l’organitzador i/o de la FCBE. 

 

No és obligatori donar els resultats impresos a entrenadors, jutges, esportistes o qualsevol 

altre persona implicada que ho sol·liciti. 

 

 

2.8.- Premis 

 

 En les competicions puntuables per al rànquing de la FCBE es lliurarà a tots els finalistes 

un diploma acreditatiu de la participació i posició obtinguda. Aquest diploma serà igual per 

a totes les competicions i es facilitarà per part de la FCBE a cada organitzador abans de la 

competició. 

 

 Només es lliuraran copes / trofeus en els Campionats de Catalunya, Copa Catalana i Copa 

Federació. 

 

 

2.9.- Tipus de competicions 

 

 Competicions puntuables per al rànquing 

Són l'objecte d'aquest Reglament. 

 
 Campionats de Catalunya 

Tenen les seves pròpies Normes Reguladores que es revisen pel Comitè Esportiu i es 

publiquen al sortir la convocatòria oficial. 

 
 Copa Catalunya i Copa Federació 

Tenen les seves pròpies Normes Reguladores que es revisen pel Comitè Esportiu i es 

publiquen al sortir la convocatòria oficial. 

 
 Lliga Catalana de Clubs i Campionat de Catalunya de Clubs 

Tenen les seves pròpies Normes Reguladores que es revisen pel Comitè Esportiu i es 

publiquen actualitzades a l’inici de la temporada. 

 
 Promo-Cat 

Competicions específiques per la promoció a categories superiors. El seu 

desenvolupament es detalla al Capítol 4 d’aquest Reglament. 
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Capítol 3  -  NORMES D'ORGANITZACIÓ 
 

3.1.- Sol·licitud i adjudicació 

 

Les empreses, persones físiques o clubs interessats en organitzar una competició han de 

demanar-ho per escrit a la FCBE com a mínim tres mesos abans de la data prevista, 

enviant degudament complimentat el formulari de sol·licitud disponible al web de la FCBE 

 

Si hi hagués més d'una petició per a la mateixa data, en igualtat de condicions 

organitzatives (capacitat i serveis del pavelló, pista, nombre de jutges, preus d’inscripció i 

entrades, ...), el Comitè Esportiu decidirà tenint com a criteris prioritaris la sol·licitud d’un 

Club federat i/o la data d'entrada de la sol·licitud. 

 

Els Campionats i Copes poden ser organitzats directament per la FCBE o bé poden ser 

adjudicats mitjançant concursos públics convocats per la Junta Directiva. 

 

L’adjudicació i aprovació d'una competició suposa, per part del sol·licitant, l'acceptació i el 

coneixement d'aquest Reglament i de les Normes reguladores corresponents. 

 

 

3.2.- Publicitat i dorsals 

 

 En totes les competicions aprovades per la FCBE aquesta entitat es reserva el dret de 

gravació audiovisual, així com el dret a la posterior explotació comercial dels 

enregistraments. La FCBE podrà cedir aquests drets a altres persones o entitats o al 

mateix organitzador.  

 

 La inscripció d'una parella en una competició porta implícit el seu consentiment a la 

realització d'enregistraments audiovisuals sense fins comercials, amb l’únic objectiu de 

promocionar i difondre l’activitat esportiva. 

 

 Els esportistes poden exhibir publicitat en el seu vestuari. Aquesta publicitat s'ha d'ajustar 

a les següents condicions: 

 

 Es permet un màxim de 4 espònsors al vestuari de les parelles. L’home por 

portar fins a 3 emblemes publicitaris i la dóna només 1 emblema. 

 Aquests hauran de tenir una mida màxima de 40 cm2 per cada espònsor. 
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 Els emblemes podran estar situats a un costat del pit, al braç o a la cintura. 

 

 Els dorsals han de fer com a mínim 15x10,5 cm i com a màxim 21x15 cm. El número 

ha de ser de traç gruixut, clar i llegible. Si inclou publicitat, aquesta no podrà ocupar 

més del 20% de la superfície impresa del dorsal. 

Els esportistes estan obligats a acceptar el dorsal entregat per l’organització i no poden 

retallar-lo, doblegar-lo ni modificar-lo. 

 

 

3.3.-  Horari i durada 

 

 Les competicions no tindran limitació horària. Les celebrades en diumenge s'hauran de 

planificar per no acabar més tard de les 22:00 hores. 

 

 Juvenils i Júniors hauran d’acabar abans de les 20:00 hores, si l’endemà és dia laborable. 

 
 

 

3.4.-  Mides i condicions de la pista 

 

 La pista haurà de ser, preferiblement, de parquet. En cas de ser d’altre material, aquest 

haurà de tenir les condicions idònies per la pràctica del ball esportiu. 

 

 Les mides de la pista hauran de respectar els següents criteris: 

 

 Per les categories 3aC / 2a T / 1aT, s’ha de mantenir una zona de 20 m2 per 

parella amb un mínim de 200 m2 de pista.  

 

 Per les categories C/B/A, s’ha de mantenir una zona de 25 m2 per parella amb 

un mínim de 200 m2 de pista. 

 

 

3.5.- Assistència sanitària 

 

L’organitzador haurà de garantir l’assistència sanitària de públic i esportistes amb la 

presència continuada i obligatòria durant tota la competició d’un metge i una ambulància. 
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3.6.- Taxes 

 

 Les taxes a abonar a la FCBE per l’adjudicació d’una competició seran fixades per la Junta 

Directiva a proposta del Comitè Esportiu a principi de temporada i es publicaran a la 

pàgina Web de la FCBE per a coneixement de tots els interessats 

 

 L'abonament d'aquestes taxes és obligatori i previ a la celebració de la competició. 
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Capítol 4 – Rànquing i Promoció 

 

4.1.- Rànquing 

 

La FCBE portarà un registre dels resultats obtinguts per les parelles en les competicions 

oficials amb la finalitat de crear un rànquing de parelles propi per a cada una de les 

disciplines (balls estàndards i balls llatins) 

 

Dins de cada grup d’edat i categoria, cada parella participant obté un punt com a mínim i a 

més, un punt addicional per cada parella que supera. Les puntuacions obtingudes a cada 

competició puntuable es van sumant fins a la promoció, moment en el que el rànquing 

torna a quedar a 0 punts per a tots els competidors. 

 

El Campionat de Catalunya, la Copa Catalunya i la Copa Federació puntuaran doble pel 

rànquing (dos punts + dos punts per parella superada). 

 

 

4.2.- Promoció 

 

 Creació de la competició especial Promo-CAT per les categories 2aT/1aT/C/B que permet 

promocionar a la categoria superior.  

 

o Les categories AN i AI queden excloses de la Promo-CAT. La promoció de 

categoria AN a AI ha de ser atorgada per altres mèrits: resultats 

internacionals, del Campionat de Catalunya, del Campionat d’Espanya. 

 

 La Promo-CAT consta de dues fases: 

a) Fase Classificatòria 

b) Fase Final 

 

Les dues fases s’han de ballar el mateix cap de setmana, fent dissabte la 

Classificatòria i diumenge la Final. 

 

 La participació a la fase final de la Promo-CAT s’aconsegueix per: 

 



Reglament de Competició 

Disciplines Estàndards i Llatins 

Versió 2 - octubre 2015 

Comitè Esportiu de la FCBE Pàgina 20 
 

 CLASSIFICACIÓ DIRECTA PER RÀNQUING però limitada només a les millors 

parelles (vegeu taula) i en funció del nombre de parelles existents a cada Grup 

d’Edat / Categoria. Aquestes parelles passen directament a la Fase Final 

 

 Ser FINALISTA A LA FASE CLASSIFICATÒRIA de la Promo-CAT. La Fase 

Classificatòria és una competició del tipus “repesca” per a aquelles parelles que 

no han aconseguit la seva classificació directament per rànquing 

 

Nombre de 

parelles al 

rànquing 

Classificació directa  

per rànquing 

Parelles 

seleccionades 

a la Fase 

Classificatòria 

Parelles que 

ballen la Fase  

Final 

Si <12 
Totes a la fase 

classificatòria 
6 millors 6 

 

de 12 a 18 
6 millors + 6 12 

 

de 19 a 48 
12 millors + 6 18 

 

>49 
18 millors + 6 24 

 

 Un cop ballada la Fase Final, promocionaran a la categoria superior un terç de les parelles que 

surtin en el rànquing. 

 

 Es faran dues promocions per temporada: la primera al mes de novembre i la segona al mes 

de juny. 


