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Divendres 1 novembre 2019 

Sessió de Tarda / Vespre. 

 
INFORMACIÓ GENERAL I NORMATIVA: 

 Competició oberta per a Clubs de Ball Esportiu afiliats a la FCBE en qualsevol de les seves 

disciplines ( Estàndard, Llatins, Hip Hop, Country, Sincro Llatí, Performing Arts ….). 

 

 Aquesta primera edició del Halloween Dance Show Festival estarà restringida a 10 grups 

participants que seran admesos per rigorós ordre d’inscripció. 

 

 El Show  haurà d’estar ambientat exclusivament en temàtica Halloween. 

 

 Competició oberta a totes les edats, el límit d’edat es lliure, pot participar qualsevol tingui 

l’edat que tingui. 

 

 Els equips estaran composats per un mínim de 4 components i un màxim de 25. 

 

 La coreografia serà lliure i tindrà una duració mínim de 3 minuts i un màxim de 6 minuts. (en cas 

d’excedir el temps serà aplicada una deducció del 25% sobre la puntuació obtinguda)  
 

 Si el Show requereix configuració escènica el grup disposaran de 1:30 minut  pel muntatge i          

1:30 minut  pel desmuntatge. (En cas de excedir el temps de muntatge i/o desmuntatge  li serà aplicat una deducció del 25% 

sobre  la puntuació obtinguda). 

 

 Si algun grup precisés d’alguna necessitat tècnica especial pel muntatge, caldrà comunicar-ho a 

l’hora de fer la inscripció. (no es podran fer servir líquids, aparells elèctrics, substàncies o accessoris que puguin danyar, embrutar 

o fer que l’àrea de competició no sigui segura per la pràctica del ball. Exemple: purpurina,  esprais olis corporals, confetis, pols,  etc..) 
 

 Cada club/grup haurà de designar un  capità o responsable enviant telf. de contacte. 
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El Club/grup participant haurà d’enviar a la FCBE la següent documentació 

 Música en mp3 abans del 27-10-2019(es recomana portar "pen drive" amb la música el mateix 

dia de la competició). 

 

 Formulari d'Inscripció, abans del 27/10/2019 (1), amb les següents dades: 

o Nom Club / Grup i títol del Dance Show . 

o Llistat amb els noms dels participants, capità i delegat.  

 

 Resguard del pagament de 30€ com a inscripció del grup participant (2). 

 

(1) Si el nombre de grups participants arriben a 10 abans de la data de tancament, no s’admetrà 

cap altre grup. La FCBE informarà d’aquest fet mitjançant el seu web i xarxes socials. 

 

(2) Ingressar al compte de la FCBE -> Banc Sabadell ES02 0081 0142 7900 0137 9240, indicant 

"Halloween" + Nom del club o grup. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jurat: 

El Jurat estarà composat per 5 professionals  en Ball Esportiu que valoraran: 

 Coreografia 

 Temàtica Halloween 

 Ball 

 Vestuari 

 

Premis: 

 1er Classificat........ 250€ 

 2n  Classificat.........150€ 

 3er Classificat.........100€ 

 

 

La decisió del Jurat serà definitiva  i inapel·lable.   

FCBE 
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