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NORMATIVA TÈCNICA COMPETICIÓ DE HIP HOP “BATEGA” en 

suport als infants i joves amb problemes de cor de naixement.  

 

DATA: diumenge 12 d’abril de 2015 

LLOC: Pavelló Poliesportiu Municipal Zona esportiva El Molí. Fornells de la Selva 

 

Categories convocades: 

 Prebenjamí 2007 - 2008 

 Benjamí 2005 - 2006 

 Aleví 2003 - 2004 

 Infantil 2001 - 2002 

 Cadet 1999 - 2000 

 Juvenil 1997 - 1998 

 Absoluta a partir de 1996 

 

Condicions de participació: 

 Podran prendre part a la competició aquells esportistes que hagin abonat 

l’import corresponent a la inscripció en el termini d’inscripcions. 

 Tots els participants i el personal tècnic hauran de tramitar la llicència 

esportiva a través del seu Consell Esportiu d’origen. Cada conjunt haurà de 

lliurar a la organització les llicències moments abans de iniciar la seva 

actuació. 

 Els esportistes hauran de participar a la categoria que els correspon per any 

de naixement amb les següents excepcions: 

o La participació d’esportistes en una categoria immediatament 

superior serà prèvia presentació de l’autorització paterna al comitè 

organitzador. 

o En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin 

participar en categories inferiors a la que els hi correspon, caldrà 

presentar el certificat mèdic acompanyat de l’autorització paterna al 

comitè organitzador. 

 Per tal de protegir el terra de parquet del pavelló tots els esportistes hauran 

de portar calçat esportiu o amb soles de goma per poder accedir a la zona 

de competició. 
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 S’acceptaran un màxim de dos grups d’exhibició per a cada categoria que no 

participaran en la classificació final però seran puntuats per el jurat amb els 

mateixos criteris que la resta de formacions. L’acceptació dels grups 

d’exhibició es farà per rigorós ordre de inscripció.  

 

ENTRADA:  

 Per accedir com a públic a les instal·lacions, es pagarà una entrada de 3€ 

per persona (a partir de 6 anys).  

 No es vendran entrades anticipades. 

 

NORMATIVA TÈCNICA 2015 

 

1. ÀREA:  Es ballarà en una àrea aproximada de 15x15 metres. No hi haurà 

delimitació de l'espai. 

2. TEMPS D'ACTUACIÓ:  Entre 2 i 2:30 minuts. 

3. NÚMERO DE PARTICIPANTS: Grups de 4 a 25 participants. 

4. ORDRE D'ACTUACIÓ: Per sorteig. 

5. JUTGES: 3 jutges que demostraran el seu nivell amb una petita exhibició al 

finalitzar les actuacions dels participants. En el dossier informatiu s’especificarà 

quins ítems de puntuació valorarà cada jutge. 

6. PUNTUACIÓ: Els jutges de la competició puntuaran segons els següents 4 

ítems: 

 IMPRESSIÓ GLOBAL (A puntuar per tots 3 jutges de l’1 a l 10) 

 Utilització d’espais. 

 Varietat de formacions durant l’exercici (diagonals, desplaçaments, 

“V”...) 

 Varietat de moviments 

 Vestuari 

 Intensitat de la coreografia 

 Sincronització 

 Bases del Hip Hop (utilitzar únicament les bases dins la cultura del Hip 

Hop) 

 Tècnica 
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INTERPRETACIÓ MUSICAL (A puntuar per 1 jutge de l’1 al 10) 

 Musicalitat (Capacitat d’executar i coreografiar seguint el tempo 

musical. Moviments amb una bona estructura musical i estil, utilitzant 

la variació de ritmes. Valoració de la coreografia i l’estil segons la 

música seleccionada) 

 Execució 

 Control de moviment 

 Estabilitat 

 Sincronització del conjunt 

 

INNOVACIÓ I ORIGINALITAT (A puntuar per 1 jutge de l’1 al 10) 

 Creativitat DEL CONJUNT 

 

ESTIL I EXPRESSIÓ (A puntuar per 1 jutge de l’1 al 10) 

 Dificultat d’execució dels estils de Hip Hop valorant l’expressió i 

l’essència de cadascun dels estils utilitzats (*) 

 Utilització de varietat d’estils (Obligatori utilitzar un mínim de 3 estils) 

 Carisma (Posada en escena de tot el grup) 

 

(*) S’entenen estils de Hip Hop els estils provinents de la cultura Hip Hop (Locking, 

Popping, House Dance, New Style, Breakdance, Wacking, Vogueing, Krumping, 

etc.) 

 

7. MÚSICA: Es lliurarà en format digital (mp3) via correu electrònic 

(infogirona@aacic.org) juntament amb la inscripció de cada grup. 

 

8. PENALITZACIONS: (sobre la puntuació final) 

 Major o menor durada del temps d'actuació: 5 punts. 

 Qualsevol accessori col·locat de forma intencionada al terra, envaint la 

zona de ball:5 punts. 

 Còpia de coreografies de videoclips: mínim 5 punts. 

 

9. DOCUMENTACIÓ: Tots els participants hauran de disposar de la llicència 

d'esportista tramitada pel respectiu Consell Esportiu.  

Les llicències de cada formació les lliurarà el seu responsable a l’organització 

abans del inici de la competició per a la verificació de la composició dels grups. 

mailto:infogirona@aacic.org
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10. ACREDITACIONS: L’organització posarà a disposició de cada entitat dues 

acreditacions de professorat que permetrà l'accés a pista quan la seva formació 

actuï. També correspondran quatre acreditacions de col·laboradors per cada 

entitat, per tal d'accedir a la zona de vestidors i ajudar als grups en la seva 

preparació abans de l’actuació. 

 

11. PARTICIPACIÓ:  

• La Categoria del grup vindrà marcada per l’esportista de més edat. 

• Un màxim de dos participants de cada formació podran prendre part en un 

màxim de dues formacions. Cada formació pot estar integrada, com a màxim, 

per dos participats que estiguin inscrits en una altra formació. 

• A la categoria absoluta podrà participar qualsevol esportista major de 18 anys 

sense tenir en compte la seva categoria professional (professor, ballarí...). En 

aquesta categoria  es podrà participar amb un màxim de dues formacions per 

cada entitat. 

 

12. RECLAMACIONS:  Caldrà presentar-les per escrit a l’AACIC-corAvant, com a 

entitat organitzadora, amb un dipòsit de 20€. En cas que la reclamació 

s’accepti, es retornarà el dipòsit. 

 

13. CLASSIFICACIONS: Hi haurà classificació en cadascuna de les categories. 

 

14. TROFEUS I OBSEQUIS: Es lliuraran trofeus a les tres primeres formacions de 

cada categoria. Seran trofeus honorífics del Consell Comarcal del Gironès. 

 

15. PREUS: 

 La quota d’inscripció té un preu únic de 4€ per persona. 

 Els grups d’exhibició tenen participació gratuïta. 

L’import íntegre dels ingressos del campionat Batega aniran dirigits als serveis 

d’atenció directa de l’AACIC-corAvant. Cada setmana neixen 15 infants amb un 

problema de cor de naixement. A Catalunya s’estima que ja hi ha 38.000 persones 

amb cardiopatia congènita. Des de l’AACIC-corAvant vetllem pels seus interessos, 

les seves preocupacions i les seves possibilitats, i, sobretot, aprenem de les seves 

experiències que són exemple de superació i de lluita per la vida. Apunta’t al nostre 

repte i batega per nosaltres! 
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16. INSCRIPCIONS: 

 Caldrà  inscriure’s mitjançant correu electrònic a infogirona@aacic.org  entre 

el 16 al 29 de març de 2015.  

Places limitades a 400 participants per estricte ordre de inscripció. 

 Per fer efectiva la inscripció, caldrà presentar el formulari d’inscripció 

degudament complimentat acollint-se a la normativa.  

 A banda del full d’inscripció, caldrà realitzar el pagament pertinent (ingrés a 

2013 3215 44 0210135003  amb Batega2015+nom de l’Escola)  

 La música en format mp3 s’haurà d’enviar per correu electrònic a 

infogirona@aacic.org, abans del dimarts 7 d’abril.  

 Si us plau, feu un esforç per respectar les dates dels requisits d’inscripció. 

Gràcies! De tot cor. 

 

17.  OBSERVACIONS: La responsabilitat de les coreografies i dels exercicis 

acrobàtics, recauran sobre les entitats que representen.  

 

 

La participació pressuposa l'íntegra acceptació d’aquesta normativa*. 

I perquè així consti, signo com a representant de l’entitat: 

 

 

 

 

Signatura i DNI: 

 

*Davant l’incompliment de qualsevol punt, l’organització podrà suspendre la  

participació de la formació. 

 

• La inscripció a la competició implica automàticament l’acceptació d’aquesta normativa en la 

seva totalitat. 

• L’organització es reserva el dret de modificar aquesta normativa per el bé de la competició. 
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