16è CAMPIONAT DE FUNKY HIP-HOP
CIUTAT DE GIRONA
DIUMENGE 13 DE MARÇ DE 2016
PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA – FONTAJAU
INFORMACIÓ GENERAL I NORMATIVA
1. DIA I LLOC
Diumenge 13 de març al Pavelló Municipal Girona-Fontajau.
2. HORARIS
Venda d’entrades anticipades per a grups (mínim 10 persones)/gimnasos/escoles: el 7, 8 i 9 de
març (10 i 11 no es vendran entrades). Horari de 9 a 14 h a les oficines del Servei Municipal
d’Esports (Pavelló Municipal Girona-Fontajau).
Venda d’entrades el dia del campionat: a partir de les 13 h a les taquilles del pavelló.
Obertura de portes: 14 h.
Inici del campionat: 15 h.
Finalització del campionat: 20.00 h (aproximadament).
3. TEMPS D’ACTUACIÓ
Mínim 2 minuts i màxim 3 minuts des de l’inici del primer beat musical fins que s’acaba l’últim.
Aquest temps és per a totes les categories menys per la categoria parelles que el temps
d’actuació ha de ser com a màxim fins a 1’30’’.
4. ÀREA D’ACTUACIÓ
15 x 15 metres. Totes les actuacions hauran de començar dins de l’àrea.
L’accés a la pista quedarà limitat als ballarins/ines de l’actuació corresponent i al seu
professorat. Quedarà totalment prohibit accedir a la pista si no és per ballar.
5. NOMBRE DE PARTICIPANTS
Mínim 4 components i màxim 25. Una mateixa persona podrà participar com a màxim en dues
coreografies. Si participa en una tercera, el grup quedarà automàticament
desqualificat de la categoria.
6. ORDRE D’ACTUACIÓ
Es decidirà per sorteig i es publicarà a la web del Servei Municipal d’Esports i al Facebook
d’Esports Girona el divendres abans del campionat.
7. ZONA DE GRADES
A la zona destinada als ballarins/es, no es permetrà reservar places. Es podran asseure
lliurement a qualsevol dels seients reservats per a tots ells.
8. CATEGORIES.
1. Prebenjamí: nascuts l’any 2008 i posteriors
2. Benjamí: nascuts els anys 2006 i 2007
3. Aleví: nascuts els anys 2004 i 2005
4. Infantil: nascuts els anys 2002 i 2003
5. Miniparelles: formades per a ballarins/es nascuts/des a partir del 2004 i posteriors
(2005, 2006, etc).
6. Cadet: nascuts els anys 2000 i 2001

7. Juvenil: nascuts l’any 1998 i 1999
8. Absoluta: a partir de 1997
9. Parelles: formades per a ballarins/es nascuts/des fins el 2003 i anys anteriors (2002,
2001, etc).
10. Professional*: destinada al professorat
11. Premium
12. Exhibicions: Mirar punt 18
* En el cas que un professor/a balli amb alguna de les altres categories (exceptuant la categoria
“Exhibició”) es considerarà categoria Professional.
Com a mínim hi ha d’haver 3 grups per categoria
Es permetrà que un component de cada grup no tingui l’edat establerta pel reglament. S’haurà
de comunicar a l’organització.
9. INSCRIPCIONS
Servei Municipal d’Esports, Pavelló Municipal Girona-Fontajau - Av. Josep Tarradellas, 22-24,
17007 Girona - Tel.: 972 226 136 – A/e: activitatsesports@ajgirona.cat
- Cal presentar:
1. El full d’inscripció per a cada grup, degudament omplert. Disponible al web
www.girona.cat/esports.
2. El comprovant de La Caixa de l’ingrés, en què consti el nom del gimnàs/
escola o el nom del grup que l’ha fet. Abans de fer l’ingrés caldrà contactar el
Servei Municipal d’Esports.
- Anul·lació de grups inscrits: fins el dilluns 7 de març, i només en casos justificats,
s’efectuarà la devolució de la totalitat de l’import de la inscripció. A partir d’aquesta data no es
podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció.
Data límit d’inscripció: dilluns 7 març de 2016
10. DOCUMENTACIÓ
Documentació obligatòria i imprescindible per presentar el dia del campionat.
IMPORTANT! Es revisarà la documentació dels/de les participants just abans de
l’actuació de cada grup. La persona responsable de cada grup haurà de presentar-se
a la taula de la secretaria amb la totalitat del grup que ha d’actuar i el document
original amb fotografia (DNI original o document que acrediti la data de naixement)
de cada participant per fer les comprovacions pertinents. Un cop feta la comprovació,
es tornarà la documentació a la persona responsable del grup. Les reclamacions s’hauran de
presentar per escrit al comitè organitzador, acompanyades de 10,00 € de dipòsit. En cas que la
reclamació sigui acceptada, es retornarà el dipòsit. L’organització facilitarà un model de
reclamació.
11. JURAT
Format per professionals de funky hip-hop.
12. TROFEUS I OBSEQUI
- En les categories alevina, infantil, cadet, juvenil, absoluta, professional i premium: trofeus i
medalles per als tres primers classificats.
- En les categories prebenjamina i benjamina: trofeus per als tres primers classificats i medalles
per a tots els participants.
- Obsequi per a totes les persones participants.

13. MÚSICA I IL·LUMINACIÓ
Cal enviar les músiques de cada actuació a esportsgi@gmail.com
IMPORTANT! A cada arxiu ha de constar el nom exacte de l’actuació i nom de l’escola.
Data límit d’entrega: dilluns 7 de març.
No es permetrà la participació de cap grup que no hagi presentat la música dins d’aquest
període.
El dia del campionat es podrà revisar la música de cada grup, abans de l’inici del campionat.
Serà obligatori que tots els responsables, portin una còpia de cada muntatge musical gravat
amb CD, IPOD o reproductor MP3.
La il·luminació serà fixa i igual per a totes les categories. No es faran efectes
diferenciats.
14. L'Ajuntament de Girona es reserva el dret de fer l'enregistrament sonor o d'imatges durant
el desenvolupament de l'activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la
legislació vigent en matèria de drets d’imatge i de protecció de la intimitat de les persones. No
obstant això, l'Ajuntament de Girona no es fa responsable de l'enregistrament sonor o
d'imatges fet per terceres persones en activitats obertes al públic en general.
15. L’organització es reserva el dret d’anul·lar l’esdeveniment si no s’arriba a un mínim de
persones inscrites. En aquest cas, s’informarà les persones afectades i es retornarà l’import de
la inscripció.
16. La participació al campionat està sota la responsabilitat i propi risc dels/de les participants.
L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les participants puguin ocasionar
durant l’esdeveniment, a si mateixos o a terceres persones.
17. Els/les menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats de la persona responsable del grup.
18. EXHIBICIONS
Tinguis l’edat que tinguis, si no vols competir, però tens ganes de sortir a ballar i ensenyar el
teu treball al públic i participar a l’esdeveniment, aquesta és la teva categoria.
Cada escola podrà participar amb una sola exhibició.
Cal seguir les indicacions del punt 9 de la normativa.
Les exhibicions han de ser de funky hip hop.
19. PUNTUACIÓ
Els ítems a valorar seran els següents:
1. Variació i domini de l’estil
2. Utilització de l’espai amb formacions
diferents
3. Varietat de moviments
4. Vestuari relacionat amb la música i
coreografia
5. Sincronització
6. Carisma i expressió

7. Intensitat de la coreografia (força
que transmet el ballarí)
8. Interpretació i originalitat. Es tindrà
en compte que el grup vagi en
concordança amb les noves tendències
9. Interpretació musical. Es valorarà la
relació entre el tema musical escollit i la
coreografia

10. Qualitat del muntatge musical

Cada ítem serà valorat com a màxim amb 12 punts. Serà la suma de les valoracions dels 3
jutges (3 jutges x 4 punts màxim). La puntuació màxima serà de 120 punts.
En cas d’empat, guanyarà el grup que tingui més puntuació en el domini de l’estil.

20. PENALITZACIONS
- Exercicis mal executats
- No respectar el temps establert per a la duració de la coreografia
- Sortir de l’àrea de competició abans, durant o final*

(- 5 punts)
(- 5 punts)
(- 5 punts)

*Excepte prebenjamí i benjamí

- Caiguda involuntària a terra d’un objecte del vestuari o complement
- Còpia de passos, idees i/o coreografies de videoclips

(- 5 punts)
(- 5 punts)

- Si hi ha més components dels autoritzats que sobrepassin l’edat reglamentària (punt 8), el
grup no optarà a trofeu.
22. RESULTATS I FOTOGRAFIES REALITZADES PER LA ORGANITZACIÓ
Es publicaran a la pàgina web del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona:
www.girona.cat/esports
23. PREUS
Participant (Exhibició i competició) ............................................................................ 8,00 €
Públic ...................................................................................................................... 4,00 €
(els nens i nenes menors de 7 anys no hauran de pagar l’entrada. De 7 anys o més, sí hauran d’abonar el
cost de l’entrada).

24. NO ES PERMETRÀ
No es permetrà l’entrada al recinte amb neveres o bosses plenes de menjar i/o begudes

