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1.- Introducció.  

 

   

Mitjançant el present document, la FCBE determina les normes, requisits i obligacions que 

s’hauran d’acomplir per a participar als V Campionats de Catalunya de Clubs. 

 

La Junta Directiva de la FCBE es reserva el dret de modificar la present normativa, pel bon 

desenvolupament de la competició, quan ho cregui necessari, amb l’única obligació de publicar-ho 

en la seva pàgina WEB.  
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2.- Normativa comú  pel Campionat de Catalunya de Clubs  

 

Els requisits i normes comunes que s’han d’acomplir són: 

 

2.1) Tot Club participant ha d’estar degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de 

la Generalitat de Catalunya i haver formalitzat el seu ingrés a la FCBE. 

 

2.2) Tot esportista participant ha d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa. 

 

* Els esportistes professionals no podran formar part dels equips participants al Campionat. 

 

2.3) Els Clubs podran presentar un màxim de 12 equips, un per cada disciplina i grup d’edat.  

 

2.4) Els Clubs podran inscriure/seleccionar un mínim de dues parelles i un màxim de sis per 

formar els corresponents equips per disciplina i grup d’edat. 

 

* No s’admetrà cap parella que no hagi estat seleccionada/inscrita pel Club en el corresponent full d’inscripció. 

 

2.5) Per fer la inscripció al Campionat, els Clubs hauran de notificar a la FCBE la composició 

dels equips en els terminis assenyalats. 

 

2.5a) No es podran incloure als equips parelles cedides d’altres clubs. 

2.5b) Si una parella està composada per esportistes que pertanyen a diferents clubs, hauran de decidir per quin 

club voldran participar. 

2.5c) Si una parella canvia de club un cop iniciada la temporada, per tal de poder formar part de l’equip del nou 

club, aquest haurà de notificar a la FCBE l’alta de la parella abans del 25 de maig del 2014. Els esportistes que 

canviïn de club desprès d'aquesta data no podran representar al club en aquest campionat. 

2.5d) Si un club dóna d’alta a un esportista d’una altra federació autonòmica o nacional, aquest no podrà 

representar-lo fins que hagin transcorregut tres mesos des de l'última competició efectuada representant a 

l’anterior club. 

 

2.6) No s’acceptarà cap incorporació, canvi i/o modificació dels equips un cop passat el 

termini d’inscripció. 
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3.- Els requisits i normes específiques que s’han d’acomplir són: 

 

3.1) Els clubs hauran de presentar un equip inicial format obligatòriament per dues parelles per 

disciplina i grup d’edat. (Les parelles poden ser les mateixes per Estàndard i per Llatins). 

 
 La composició dels equips estarà formada pels grups d’edat següents: 

 

Disciplina Estàndard    Disciplina Llatins 

 < 13        <13   

 Youth       Youth 

 Absolut      Absolut 

 Sènior      Sènior 

 Sènior II      Sènior II 

 Sènior III     Sènior III  

 
  3.2) Totes les parelles participants han d’estar enquadrades dintre del grup d’edat que estigui  

competint. (1) 

(1) Exemple: 

a) No podrà competir una parella que  està en el grup de Youth  com a parella Adult.  

b) Una parella Sènior com Adult. 

c) Una  parella <13 no podrà competir com a parella Youth tot i que hagi estat ballant amb Junior II en les 

competicions per reagrupament. 

d) Al grup Sènior una parella només podrà participar en el grup d’edat al que estigui inscrit, no podrà participar 

a un altre grup d’edat de la mateixa disciplina.  

 

3.3) Els equips estaran formats per parelles de les Categories AI-AN-B-C pels grups d’edat Youth 

/ Absolut / Sènior / Sènior II / Sènior III  i  A - B - C - 1aT - 2aT pel grup d’edat <13. 
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3.4) El panell de Jutges estarà conformat per jutges catalans amb llicència FCBE.  

 

3.6) Els balls per totes les rondes preliminars i finals seran els 5 Estàndards i els 5 Llatins. 

 

3.7) Els dorsals de tots els equips participants es lliurarà al Capità del Club el mateix dia del 

Campionat.  

 

3.8) Vestuari: d’acord amb la normativa WDSF per la categoria més alta, a excepció del grup 

“<13 “  on s’aplicarà les restriccions dels seus grups d’edat. 
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4.- DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT  

 

4.1) El desenvolupament de la Competició serà el següent: 

 
*) Final         3 equips  (6 parelles) 

*) Semifinal  4 - 6 equips participants ->  passen 3 a la final  

*) Quarts     7 - 12 equips participants -> passen 6 a la semifinal. 

*) +13 equips participants: 1a Ronda preliminar passen 12 a quarts 

 

4.2) Els equips hauran de competir totes les rondes obligatòriament amb dues parelles.  

 

4.3) El Capità haurà de nomenar el mateix dia del Campionat les dues parelles que començaran la 

competició entre totes les parelles de l’equip inscrites/seleccionades, mitjançant les fitxes 

federatives proporcionades per la FCBE el mateix dia del Campionat. 

 
4.3 a. El Capità no podrà ser cap esportista que participi en el Campionat.  

4.3.b. El Capità haurà de ser membre del cos tècnic de la FCBE. 

4.3.d. El Capità serà el responsable del Club que haurà de fer les gestions amb el director de la prova, presentació de 

fitxes, recollir els dorsals, informar de les substitucions i /o qualsevol altra acció referent als equips del seu Club. 

 

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) Si el Capità decideix realitzar alguna substitució, ja sigui per lesió, estratègia o qualsevol 

altra causa, haurà de notificar el canvi al director de competició i omplir el full corresponent 

indicant la parella que surt i la que entra així com el grup d’edat, disciplina i ronda.  

 

4.6) Les substitucions només es podran fer entre rondes.  

 

4.7) El grups a les rondes preliminars s’establiran per sorteig entre totes les parelles participants 

amb sorteig per cada ball. 

 

4.8) Passaran a la següent ronda els Clubs amb major nombre de marques (suma de les dues 

parelles del Club). 

 

4.9) Per establir la classificació dels Clubs a la final es procedirà a sumar les posicions obtingudes 

per les dues parelles i a ordenar-les de menor a major.  Aquesta ordenació permetrà obtenir la 

classificació de la final. 
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5.- Aspectes a considerar pels Clubs participants 

 

5.1) Tots els clubs podran fer servir el nom i/o logotip del Club i/o patrocinadors, espònsors que 

consideri adient. 

5.2) En el Campionat de Catalunya de Clubs hi haurà una sola desfilada amb tots els Clubs 

participants i tots els equips tant d’estàndard com de llatins els quals hauran de  portar en mans 

del seu Capità obligatòriament bandera o estendard d’identificació del Club. 

5.3) Per la desfilada els Clubs hauran de proporcionar als esportistes participants  la corresponent 

indumentària identificativa del club, xandall, dessuadora. 

5.4) Per la desfilada el Capità haurà d’anar vestit amb la indumentària esportiva identificativa del 

club o amb consonància per l’ocasió. 

 

 

6.- Aspectes disciplinaris i sancionadors 

 

6.1) Qualsevol incidència per part dels Clubs i/o capitans i equips participants serà avaluada pel 

Comitè Esportiu i podrà ser sotmesa a sancions. 

6.2) Seran considerades infraccions per avaluar i per tant estar sotmeses a sancions: 

1.La participació d’una parella que no compleixi els requisits exigits per a poder participar. 

2.La participació d’una parella en un grup d’edat incorrecte. 

3.La participació d’una parella que no hagi estat notificada per escrit a la FCBE dintre dels 

terminis establerts. 

4.Si un equip o capità d’un club actués en contra de la conducta ètica del joc net durant la 

competició.  

5.La substitució d’una parella durant la competició sense la corresponent notificació al 

director de competició. 

6.Acció o conducta incorrecta que pugui ocasionar algun membre de l’equip i del seu 

capità envers qualsevol estament de la Competició. 

 

 
7.- Aspectes disciplinaris i sancionadors pels jutges 

 

7.1) Els jutges hauran d’acomplir amb les normes de conducta i codi ètic que marca l’WDSF. 

7.2) El Comitè Esportiu avaluarà les puntuacions atorgades pels jutges després del Campionat. 

 

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


