CAMPIONAT DE CATALUNYA
Estàndards & Llatins
COPA CATALUNYA
COPA FEDERACIÓ CATALANA
CAMPIONAT DE CATALUNYA WHEELCHAIR
CAMPIONAT DE CATALUNYA DOWN
Normes Reguladores Campionats de Catalunya
i
requisits de participació

1.- Introducció
La Federació Catalana de Ball Esportiu (FCBE), d’acord amb el que regulen els seus Estatuts,
és la responsable i la que qualifica les competicions oficials federatives a Catalunya i molt
especialment tutela l’organització dels Campionats de Catalunya.
Mitjançant el present document, la FCBE determina les normes, requisits i obligacions que
s’hauran d’acomplir per a participar en els Campionats de Catalunya 2015. Tanmateix, el
document regula les competicions associades a aquest Campionat, concretament:
 Copa Catalunya (equivalent al Campionat de Catalunya pels nivells B i C).
 Copa Federació (equivalent al Campionat de Catalunya per les Territorials).
La Junta Directiva de la FCBE es reserva el dret de modificar la present normativa, pel bon
desenvolupament de les competicions, quan ho cregui necessari, amb l’única obligació de
publicar-ho en la seva pàgina WEB.
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2.- Normativa comú als Campionats i Copes.
Els requisits i normes comunes que s’han d’acomplir són:



Els esportistes han d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa catalana en
vigor per la temporada 2015 - 2016.



Els esportistes han de disposar del veïnatge administratiu català amb una antiguitat
mínima acreditada de dos anys. La FCBE podrà demanar el corresponent certificat
acreditatiu si ho creu oportú.



Les parelles

hauran de

competir en el nivell consolidat al rànquing de la FEBD, a data

30/06/2015.



Tot participant ha d’haver fet la inscripció amb data límit 14/09/2015. No s’acceptarà cap
inscripció passat aquest termini.



Les parelles inscrites a les disciplines Estàndards i/o Llatins hauran de ballar el Campionat
amb el grup d’edat en el que han començat la temporada 2015 - 2016.


En cas que alguna parella d'Adult o Sènior volgués regularitzar el seu grup d’edat a
principis de temporada per a poder participar en els Campionats de Catalunya en el
grup d’edat que li correspon, hauran de comunicar-ho a la FCBE, fent extensiva aquesta
decisió per la resta de la temporada tant a nivell autonòmic com estatal.

 La participació d’una mateixa parella no estarà limitada a un Campionat, podent
simultaniejar la seva participació amb altres Campionats o Copes, sempre i quan els horaris
siguin compatibles.
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3.- Campionat de Catalunya (Estàndards i Llatins)
Els requisits i normes específiques que s’han d’acomplir són:


No haver participat, dins de la temporada anterior a la celebració del Campionat, en cap
altre Campionat Autonòmic.



Els balls per totes les categories, excepte Juvenils, seran els 5 Estàndards i els 5 Llatins.



Els balls pels JUVENILS I i II seran:





Estàndards: Vals Lent, Tango i Quickstep



Llatins: Samba, Txa-Txa-Txà i Jive

El panell de Jutges estarà conformat per 6 jutges estrangers amb llicència WDSF i un de
català amb llicència FCBE.



Obert a totes les categories i nivells, amb un mínim de tres parelles. En cas necessari, les
agrupacions seran acordades pel Comitè Esportiu de la FCBE.

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.



Vestuari: d’acord amb la normativa WDSF pel nivell més alt, a excepció dels Juvenils i
Júnior I, on s’aplicarà les restriccions del seu grup d’edat.

Comitè Esportiu FCBE

Pàgina 3

4.- Copa Catalunya
La Copa Catalunya té la consideració de Campionat de Catalunya pels nivells B i C.
Els requisits i normes específiques que s’han d’acomplir són:



Els balls seran 4 balls Estàndards i 4 balls Llatins (*):


Estàndards: Vals Lent, Tango, Vals Vienès, Quickstep



Llatins: Samba, Txa-Txa-Txà, Rumba, Jive

(*) El grup Sub 13 ballarà tres balls: Vals Lent, Tango, Quickstep / Samba, Txa-Txa-Txà, Jive.



El panell de Jutges estarà conformat per jutges WDSF estrangers i jutges catalans amb
llicència FCBE.



Podran participar en aquesta competició les categories i nivells que es recullen en el punt 7
d'aquest document, amb un mínim de tres parelles. En cas necessari, les agrupacions seran
acordades pel Comitè Esportiu de la FCBE.



Vestuari: d’acord amb la normativa WDSF pel nivell més alt, a excepció dels

Juvenils i

Júnior I on s’aplicarà les restriccions del seu grup d’edat.
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5.- Copa Federació Catalana
La Copa Federació té la consideració de Campionat de Catalunya pels nivells 1a i 2a Territorial.
Els requisits i normes específiques que s’han d’acomplir són:



Es ballaran 3 balls Estàndard i 3 balls Llatins. (*)


Estàndards: Vals Lent, Tango i Quickstep



Llatins: Samba, Txa-Txa-Txà i Rumba

(*) El grup Sub 13 ballarà els balls: Vals Lent, Tango Quickstep / Samba, Txa-Txa-Txà, Jive



El panell de Jutges estarà conformat per jutges WDSF estrangers i jutges catalans amb
llicència FCBE.



Podran participar en aquesta competició les categories i nivells que es recullen en el quadre
annex a aquest document, amb un mínim de tres parelles. En cas necessari, les
agrupacions seran acordades pel Comitè de Esportiu de la FCBE.



Vestuari: D’acord amb la normativa WDSF per les categories Territorials.
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7.- Resum dels diferents esdeveniments

Els esportistes poden participar en totes les competicions programades
del seu nivell o superior.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Categories

Nivells

Juvenil

Júnior

I - II

I - II

2T-1T

2T-1T

C

C-B-A

Youth

Adults I - II

Sènior I a IV

C-B-A

C-B-A

C-B-A

COPA CATALUNYA B
Categories

Sub 13

Youth

Absolut

Sènior

Més 45

Més 55

Nivells

B

B

B

B

B

B

COPA CATALUNYA C
Categories

Sub 13

Youth

Absolut

Sènior

Més 45

Més 55

Nivells

C

C

C

C

C

C

COPA FEDERACIÓ
Categories

Sub 13

Youth

Absolut

Sènior

Més 45

Més 55

Nivells

2T-1T

2T-1T

2T-1T

2T-1T

2T-1T

2T-1T
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8.- Especificació de les Categories (grups d’edat) de les Copes

Sub 13:

el més gran de la parella té fins a 13 anys inclosos

Youth:

el més gran de la parella té entre 14 i 18 anys

Absolut:

el més gran de la parella té entre 19 i 34 anys

Sènior:

el més jove de la parella té 35 anys o més

Més 45:

el més jove de la parella té 45 anys o més

Més 55:

el més jove de la parella té 55 anys o més
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CAMPIONAT DE CATALUNYA
BALL ESPORTIU
WHEELCHAIR
Cadira de Rodes
(COMBI LATIN)

CAMPIONAT DE CATALUNYA
BALL ESPORTIU
DOWN
(LATIN)
Requisits i format
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9.- Introducció
Mitjançant el present document, la FCBE determina les normes, requisits i obligacions que
s’hauran d’acomplir per a participar en el Campionat de Catalunya 2015 PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA I PER A PERSONES AMB DISCAPCITAT PSÍQUICA.

10.- Campionat de Catalunya Wheelchair
 Tot esportista amb discapacitat física haurà de presentar un certificat acreditatiu
d’aptitud per a la pràctica de l’esport.
Balls


Els 5 ball llatins.

El desenvolupament de la Competició serà el següent:
 Entre 6-7 parelles participants - Final directa.
 Més de 8 parelles - Ballaran les rondes classificatòries necessàries, essent el Director
del Campionat el que marcarà el tall de les parelles que passaran a la següent ronda.
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11.- Campionat de Catalunya Down
 Tot esportista amb discapacitat psíquica haurà de presentar un certificat acreditatiu
d’aptitud o del pare/mare o tutor per a la pràctica de l’esport.

 Les parelles s’inscriuran en un sol grup. Depenent de la quantitat de participants es
podran dividir segons l’edat del esportista amb discapacitat, en els grups següents:

Sub 13:

el membre de la parella amb discapacitat psíquica té fins a 13 anys inclosos

Youth:

el membre de la parella amb discapacitat psíquica té entre 14 i 17 anys

Absolut:

el membre de la parella amb discapacitat psíquica té 18 o més anys

 Per a poder formar els grups d’edat assenyalats haurà d’haver un mínim de 5 parelles
per grup.
Balls


Samba , Txa-txa-txà, Pasdoble i Merengue.

El desenvolupament de la Competició serà el següent:
 Entre 6-7 parelles participants - Final directa.
 Més de 8 parelles - Ballaran les rondes classificatòries necessàries, essent el Director
del Campionat el que marcarà el tall de les parelles que passaran a la següent ronda.
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