
 

INDIVIDUAL CHEER 
Normativa 

Copa Federació    

 

Aquesta Copa Federació Individual Cheer seguirà les normes i requisits de participació següents: 

  

Atletes 

 Els atletes participants hauran de tenir la corresponent llicència federativa . 

 

 

Categories 

 S’obrirà els dos grups d’edat  Masculí i Femení  i dues categories:  Absolut ( Que englobarà les categories de Sènior i 

Juvenil)  i  Infantil 

 

Nivells  

 Els atletes s’hauran d’inscriure a qualsevol dels  nivells  1-2-3 Cheer.  

 El reglament serà el mateix que el de Competició Cheerleading de la FCBE segons nivell.  

 En cas d’executar alguna habilitat tècnica no permesa segons nivell inscrit, serà motiu de deducció. 

 

Durada 

  La durada de la rutina haurà de tenir una duració màxima de 1:15m.  

 

Puntuació 

 Els jutges puntuaran segons el full de puntuació FCBE essent la puntuació màxima de 100 punts 

 Els jutges valoraran i puntuaran als atletes segons el nivell inscrit. 

 

Inscripció  

 L’atleta haurà de fer la inscripció com si es tractés d’una participació més,  tot indicant el/s nom/s de l’atleta i en l’espai 

reservat per a comentaris indicar el nivell al qual es presenta  o enviar llistat amb el/s nom/s dels participants i nivells. 

 

 

A considerar: 

 El grau de nivell i/o dificultat de la rutina haurà d’anar en conseqüència amb la execució tècnica de les habilitats pel nivell 

inscrit. 

 El fet de inscriure’s a un nivell i /o dificultat superior no implicarà una puntuació superior.  ( una bona execució tècnica 

de les habilitats d’un nivell inferior pots ser millor valorada que  d’un nivell o dificultat superior ). 

 El resultat final i per conseqüent la classificació de la  Copa Federació Individual Cheer es farà segons la puntuació 

màxima obtinguda de cada atleta amb independència del nivell al que s’ha  inscrit, proclamant-se el Campió, Sots 

Campió  i 3r Classificat segons categoria. 

 

 

 

Comissió Cheerleading FCBE  



 

 

        

Individual Cheer Full Puntuació 

 

Salts 

Salt -Dificultat-           10 Punts 

Salt -Execució-           10 Punts 

Total Salts           20 Punts 

 

Gimnàstica  & Composició Rutina 

Gimnàstica Estàtica -Dificultat-         10 Punts 

Gimnàstica Estàtica -Execució-        10 Punts 

Gimnàstica amb Carrera -Dificultat-        10 Punts 

Gimnàstica amb Carrera -Execució-       10 Punts  

Total Gimnàstica & Composició Rutina                     40 Punts 

 

 

Coreografia 

Moviment/Tècnica Ball         10 Punts 

Creativitat          10 Punts 

Performance/Espectacularitat        10 Punts 

Impressió General          10 Punts 

Total Coreografia          40 Punts 

 

 

Màxima Puntuació                                                                                                100 Punts 

 

 
 

Efectiu Temporada 2017, des del 01/01/2017 al 31/12/ 2017. 
Basat en el FC Cheer Individual Score Sheet ( USASF ). Subjecte a revisió constant pel Comitè  Cheer  FCBE. 

 


