IX CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE CLUBS
DISCIPLINES
Estàndard
Llatins

Normes Reguladores
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 de les competicions Autonòmiques i Campionats de
Catalunya de qualsevol de les seves disciplines.
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 de Clubs.

2.- Normativa comú pel Campionat de Catalunya de Clubs
2.1. Tot Club participant ha d’estar degudament inscrit en el Registre d’Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya i haver formalitzat es seu ingrés a la FCBE.
2.2. Les inscripcions al Campionat de Catalunya de Clubs (C.C.C.) seran gratuïtes per a
tots els Clubs participants.
2.3. Tots dos membres de la parella participants al C.C.C. hauran d’estar en possessió de
la corresponent llicència federativa catalana.
Els Clubs que hagin admès noves parelles i/o esportistes d’algun altre club federat
català durant la temporada 2018 i vulguin participar al C.C.C., hauran de notificar a
la FCBE la seva pertinença com a mínim, 30 dies abans del Campionat.
* Els esportistes professionals no podran formar part dels equips del Campionat.

2.4. Un esportista no podrà representar a dos Clubs diferents en el C.C.C.
2.4.1. Si una parella està composada per esportistes que pertanyen a diferents clubs federats a la FCBE ,
hauran de decidir per quin club voldran participar.
2.4.2. Si una parella està composada per un/a esportista que pertany a un Club federat a la FCBE i un/a
esportista que pertany a un club de la resta de l’estat, s’haurà de complir l’apartat 2.3.
2.4.3. No es podran cedir parelles d’altres clubs.

2.5. Els Clubs podran inscriure al C.C.C. un mínim d’una parella i un màxim de sis per
formar els corresponents equips per disciplina i categoria.
* No s’admetrà cap parella que no hagi estat inscrita pel Club en el corresponent full d’inscripció del
Campionat.

Comitè Esportiu de la FCBE

Pàgina 2

2.6. Per fer la inscripció al Campionat els Clubs hauran de notificar a la FCBE la
composició dels equips en els terminis assenyalats. No s’acceptarà cap incorporació,
canvi i/o modificació dels equips un cop passat aquest termini.
2.7. Els Clubs hauran d’anomenar un Capità pel Campionat.
2.7.1. El Capità no podrà ser cap esportista que hi participi.
2.7.2. Només podrà haver un Capità per Club.
2.7.3. El Capità serà el responsable del Club i haurà de fer les gestions amb el Director Tècnic,
presentació de fitxes, recollir els dorsals, informar de les substitucions i /o qualsevol altra acció
referent als equips del seu Club.

3.- Els requisits i normes específiques que s’han de complir són:
3.1. Els clubs hauran de presentar un equip inicial format per una, dues o tres parelles
per disciplina i categoria. (Les parelles poden ser les mateixes per Estàndard i per
Llatins).



La composició dels equips estarà formada per les següents categories:

Sub 13 :

El membre més gran de la parella compleix 13 anys o menys durant la
temporada.

Sub 18 :

El membre més gran de la parella compleix 18 anys o menys durant la
temporada.

Absoluta : El membre més jove de la parella compleix 18 anys o més durant la
temporada i el membre més gran de la parella compleix 34 anys o menys
durant la temporada.
Més 35:

El membre més jove de la parella compleix 35 anys o més durant la
temporada.

Més 45:

El membre més jove de la parella compleix 45 anys o més durant la
temporada.

Més 55:

El membre més jove de la parella compleix 55 anys o més durant la
temporada.

NOTA: La temporada comença l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre. Els anys de referència s’han de
complir en aquest període.
En la Categoria Sènior es podran inscriure parelles d’edat superior a equips de categoria d’edat inferior.

Comitè Esportiu de la FCBE

Pàgina 3

3.2. Poden formar part dels equips esportistes de tots els nivells.

3.3. Els balls per totes les rondes preliminars i finals seran els 5 Estàndards i els 5 Llatins,
excepte per la categoria Sub 13 que ballarà Vals, Tango i Quickstep en la disciplina
de Balls Estàndard i Samba, Txa txa txà i Jive en la disciplina de Balls Llatins.

3.4. Els dorsals es lliuraran al Capità del Club el mateix dia del Campionat.

3.5. Vestuari: d’acord amb la normativa WDSF per la categoria més alta. En la categoria
Sub 13 s’aplicarà la normativa WDSF per a Júnior I C-B-A.

4.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES
4.1. El desenvolupament de la Competició serà el següent:
*) Final

3 clubs

*) Semifinal

4-6 clubs participants: passen 3 a la final

*) Quarts

7-9 clubs participants: passen 6 a la semifinal

*) Vuitens 10-13 clubs participants: passen 9 a quarts
*) +13 clubs participants: 1a Ronda preliminar passen 12 a vuitens

4.2. La FCBE podrà variar l’ordre de participació de les disciplines i categories pel bon
desenvolupament del Campionat.
4.3. El Capità confeccionarà l’equip entre totes les parelles inscrites mitjançant les fitxes
federatives proporcionades per la FCBE que lliurarà al Director Tècnic.
4.4. Les parelles que no formin part de l’equip inicial hauran d’estar preparades per si el
capità decideix realitzar alguna substitució.
4.5. El Capità podrà realitzar substitucions, ja sigui per lesió, estratègia o qualsevol altra
causa durant les fases preliminars (fins a semifinal), aquestes substitucions només
es podran fer entre rondes. A la final és podran substituir les parelles a cada ball.
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4.6. El grups de les rondes preliminars s’establiran per sorteig entre totes les parelles
participants amb sorteig per cada ball.
4.7. Passaran a la següent ronda els Clubs amb major nombre de marques.
4.8. Per establir la classificació dels Clubs a la final es procedirà a sumar les posicions
obtingudes pel seus equips i a ordenar-les de menor a major.

Aquesta ordenació

permetrà obtenir la classificació de la final.
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Nou sistema de puntuació per a incloure equips amb 1 ó 3 parelles
L’objectiu d’aquesta proposta es permetre que els equips participants puguin estar formats
per entre 1 i 3 parelles mantenint la justícia dels resultats i respectant el concepte de
competició entre equips i no només entre parelles.
El procediment parteix de certa informació que proporciona el mateix Sistema Skating en
cada ball, i es completa mitjançant la utilització d’un full de càlcul addicional.

1) RONDES PRELIMINARS
En les eliminatòries, les actuacions de les diferents parelles d’un mateix Club es combinen
de la manera següent:


Si el Club participa amb un equip d’una o dues parelles, se sumen les marques per
elles obtingudes.



El tractament que reben els equips que participen amb una única parella, equival a
com si hi hagués una altra parella que no hagués obtingut cap marca.



Si el Club participa amb un equip de tres parelles, se sumen les marques
obtingudes per cada parella, es determinen les dues parelles que han obtingut
més marques i se sumen aquestes marques obviant les marques obtingudes per
la parella amb menys marques.

Els equips que han obtingut millors resultats passen a la ronda següent. Quan aquesta és
una nova eliminatòria, el nombre d’equips seleccionats serà determinat pel Director de
Competició, i cada equip seleccionat participarà en la nova eliminatòria amb totes les
seves parelles.
En el cas d’empats entre dos o més equips de cara a la final es pot fer una eliminatòria
addicional entre els equips empatats.

2) RONDA FINAL
Quan la ronda següent és la final, aleshores se seleccionen tres Clubs i cadascun d’ells
hi participa com a màxim amb un equip de dues parelles.
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En cada ball d’una final, cada parella rep una puntuació d’acord amb la fórmula que es
dóna a continuació, la qual utilitza dades provinents del Sistema Skating. Com més baixa
sigui aquesta puntuació, millor és el resultat. La fórmula en qüestió és la següent:
[Posició en la que s’obté la majoria] + 1 – [Quantitat de marques d’aquesta
majoria] / [Quantitat de Jutges de la competició]
Aquesta fórmula s’implementarà mitjançant un full de càlcul prèviament programat en el
qual s’introduiran les dades procedents del Sistema Skating.
En cada final, els Clubs obtenen una puntuació global del seu equip que es calcularà de la
manera següent:


Si el Club participa amb dues parelles, es calcula el promig de les puntuacions
obtingudes per aquestes dues parelles en tots els balls.



Si el Club participa amb una sola parella, es tractarà de manera equivalent a com si
l’equip tingués una altra parella i serà posada sempre en últim lloc.



Si els Clubs que participen amb una sola parella fossin més d’un, aleshores les
parelles imaginàries es repartirien els últims llocs (per exemple, si hi ha dos Clubs
que participen amb una sola parella, el nombre total de parelles que participen en la
final és 4 (+2 imaginàries), aleshores ambdues parelles imaginàries es consideraria
que han obtingut la posició 5.5 en tots els balls).

3.- ASPECTES DISCIPLINARIS I SANCIONADORS
3.1. Qualsevol incidència per part dels Clubs i/o, capitans i equips participants serà
avaluada pel Comitè Esportiu i podrà ser sotmesa a sancions.
3.2. Seran considerades infraccions per avaluar i per tant estar sotmeses a sancions:
3.2.1. La participació d’una parella que no compleixi els requisits exigits per a poder
participar.
3.2.2. La participació d’una parella en un grup d’edat incorrecte.
3.2.3. La participació d’una parella que no hagi estat notificada per escrit a la FCBE
dintre del terminis establerts.
3.2.4. Acció o conducta incorrecta que pugui ocasionar algun membre de l’equip i/o
del seu capità envers qualsevol estament de la Competició.
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4.- ASPECTES DISCIPLINARIS I SANCIONADORS PELS JUTGES
4.1. Els jutges hauran d’acomplir amb les normes de conducta i codi ètic que marca la
WDSF.

Qualsevol incidència respecte aquesta normativa serà avaluada pel Comitè Esportiu de la FCBE
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