
 
 

Desenvolupament  
1r Torneig Balla a Casa 

Descripció 

El torneig serà retransmès al canal de YouTube de la FCBE i es farà difusió mitjançant el 

web i les diferents xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). 

Estarà dividit per especialitats i categories. Depenent de la quantitat d’inscripcions es 

podrà dividir en diversos  heats/grups (edicions). 

Tant els heats/grups com l’ordre de sortida en els mateixos serà determinat mitjançant 

sorteig previ. 

En les disciplines/especialitats que els/les atletes no tinguin grup, la seva actuació serà 

catalogada com a presentació, essent valorada i puntuada igualment pels 

jutges/jutgesses. 

Puntuació i Rànquing 

Especialitat amb més d’un programa 

Al final de cada programa del torneig, sortirà el rànquing provisional d’aquella 

disciplina i categoria. Quan s’emeti l’últim programa d’aquella especialitat i disciplina, 

desprès del rànquing provisional d’aquells ballarins, sortirà el resultat definitiu que 

també es podrà consultar més detalladament al web de la FCBE. 

Especialitat amb un sol programa 

Al final del programa sortirà el resultat definitiu, que es podrà consultar més 

detalladament al web de la FCBE. 

      

Premi Votació Popular 

En aquest torneig hi haurà un premi que sortirà de votació popular.  

Un cop ja sigui públic el resultat final de la disciplina i categoria es publicarà un 

formulari per fer la votació al millor ballarí/ballarina popular al web i xarxes socials de 

la FCBE (Facebook, Twitter i Instagram). 

A partir d’aquest moment tothom podrà votar pel que consideri que ha estat el millor 

ballarí/ballarina.  

Hi haurà una setmana de temps per votar, un cop transcorregut aquest temps es 

tancarà el formulari.  

Només es podrà votar un cop per cada IP (per cada dispositiu). 

Es pot votar més d’un ballarí/ballarina. El més adient seria votar fins a 3 participants. 

Tindran premi els 3 primers de cada disciplina i categoria. 



 
 
Desglossament dels premis: 
 

Premis 1r Torneig On Line Balla A Casa (Votació jurat) Rànquing 
 
1r Classificat:   

Llicència + assegurança esportiva FCBE Temporada 2021 (Gratuïta). 

Inscripció competicions FCBE 2021 (Gratuïta). 

Diploma acreditatiu  
 

2n Classificat:  

Inscripció competicions FCBE 2021 (Gratuïta). 

Diploma acreditatiu. 
 

3r Classificat 

Inscripció Campionat de Catalunya FCBE 2021 (Gratuïta). 

Diploma acreditatiu.  
 

Finalistes 

Diploma Acreditatiu. 
 

Premis 1r Torneig On Line Balla A Casa (Votació popular) 
 
Als 1r, 2n i 3r que obtinguin més votacions  se’ls obsequiarà amb un lot 
d'articles de la FCBE. 

 

Comitè Esportiu de la FCBE i Comissió Performing Arts 

 


