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Requisits i obligacions que s’hauran d’acomplir per a participar en el Circuit Esportiu. 

1.- Introducció 
 
 

La Federació Balear de Ball Esportiu (FBBE) és la responsable i la que qualifica les competicions oficials 
federatives a les Illes Balears i molt especialment tutela l’organització de les competicions 
Autonòmiques. 
 
Des de la FBBE volem donar a conèixer el nostre esport i que es pugui començar a ballar amb totes les 
facilitats i accessibilitat possibles, que tothom tingui la oportunitat de gaudir del nostre esport i dur-lo 
fins el màxim que l’esportista el vulgui fer arribar. 

 
Mitjançant el present document, la FBBE determina les normes, 

 
La Direcció de la FBBE es reserva el dret de modificar la present normativa quan ho cregui necessari 

per adequar-la a les necessitats del Circuit, amb l’única obligació de publicar-ho a la seva pàgina WEB.



 

 

 
 

2.- Normativa 
 

 
a. Tot participant ha d’estar en possessió de la corresponent llicència autonòmica 

federativa  en vigor (anual o per esdeveniment)* 

b. Tot esportista menor d’edat haurà de formalitzar la llicència federativa esportiva amb la 

corresponent autorització paterna o tutor. 

c. Serà imprescindible haver ballat una de les quatre proves del circuit balear per 

poder participar als Campionats Autonòmics. 

 

 

   3- CIRCUIT ESPORTIU (territorials) 
 
 
CATEGORIES: 
 
1) Juvenil     +  Junior I II 
2) Youth       +  Adult 
3) Senior I    +  Senior II 
4) Senior III  +  Senior IV 

 
A les categories Juvenil i Júnior podran participar parelles amb els components del mateix sexe 

Per que es porti a terme la competició caldrà tenir un mínim de dues parelles per categoria. 

Les categories es podran ajuntar  o dividir, en funció de les inscripcions. 
 
 

a) Nivells 

 Territorial Balear 4 

 Territorial Balear 3 

 

Les parelles es podran inscriure en qualsevol dels nivells. Tenint en compte que els nivells de menor  

a major son Territorial 4 y Territorial 3 

Els tècnics hauran de tenir en compte el nivell i categoria de les seves parelles a l’hora de 

confeccionar les rutines a fi de poder inscriure-les en altres competicions. 

 
b) Balls 

 Els balls per Territorial  Balear es ballaran tres balls de forma 

     aleatòria que es publicarà per cada prova al full informatiu. 

     (excepte juvenil i junior que ballaran sempre (V-TG-QS-SB-TX-JV). 

                     



 

 

 
c) Vestuari 

 

Pels nivells Territorial Balear no s’exigeix un vestuari específic, sempre que es compleixin els 

següents requisits: 

 Home: Sabates de ball o de vestir negres, Pantalons negres, Camisa blanca o negre sense 
pedreria (opcional: llaç, corbata, armilla) 

 
 Dona: Sabates de ball o de vestir. Vestit o faldilla i brusa (sense pedreria) 

 

d) Format 

 El format serà l’habitual en les competicions de Ball Esportiu estil internacional 
 

o 1/8 de final Entre 25 i 48 parelles 

o ¼ de final Entre 13 i 24 parelles 

o Semifinal Entre 7 i 12 parelles 

o Final 6 parelles 

 
El Director Tècnic marcarà el tall de les parelles que passaran a la següent ronda. 

 

               4.- OPEN SELECCIÓ BALEAR 
Per poder participar als campionats de Balears serà 

imprescindible haver participat com  a mínin en una de les proves 
autonòmiques 

 
L’open està pensat per ser una competició participativa i on els diferents nivells de ball interactuïn i 
siguin complementaris, el ranking que s´obtingui del resultats d´aquestes proves és un dels criteris per 
triar les i els esportistes que formaran part de la Selecció Balear. La primera ronda serà classificatòria, 
no eliminatòria, a partir d´aquesta, es crearan dues línies competitives que donaran lloc a dues finals. 
Sempre que el nombre de participants ho permeti. 
 

a) Categories: 
 

L´open està obert a totes les parelles que competeixin en categories Autonòmiques (Llicència Balear),  
(FBBE),  Territorials (FEBD), CN – BN - AN i AI (FEBD). 

 
Al full d’inscripció és imprescindible fer constar la categoria: 
 

      Categories: 
 

1)Juvenil + Junior I II 
2)Youth + Adult 
3)Senior I + Senior II 
4)Senior III + Senior IV 

 
 



 

 

b) Nivells 

Els opens estan oberts a tots els nivells. 
 

c) Balls  

Es ballaran quatre balls de forma aleatòria que es publicarà per cada prova al full informatiu 

d) Vestuari 

    segons normativa WDSF. 

 

e)Puntuació i Rànquing 
 

S’atorgarà una puntuació a les parelles en funció del nombre de  participants i de la classificació.


