CAMPIOAT DE COLLES SARDAISTES
DE LES COMARQUES BARCELOIES
Febrer del 2013

BASES GEERALS
La territorial de les Comarques Barcelonines de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya organitza el seu
campionat en les modalitats següents:

VETERANS.- (dansaires a partir de 40 anys).
GRANS.
JUVENILS - (dansaires fins als 18 anys).
INFANTILS - (dansaires fins als 14 anys).
ALEVINS - (dansaires fins als 11 anys).
REVESSES - (grans, veterans, juvenils, infantils i alevins).

•

S'aplicaran les normes generals de la UCS pel què fa referència a les afiliacions, edats dels dansaires, i en
general tot el què no estigui previst en aquestes Bases.

•

Totes les colles radicades a les comarques de Barcelona que estiguin afiliades a la UCS es podran inscriure
en el campionat territorial de llur modalitat.

•

Les colles grans i veterans podran participar amb quatre parelles als concursos de la nostra territorial si la
seva actual situació ho requereix.

•

Les colles d’alevins, infantils i juvenils també podran ballar amb quatre parelles i no cal que estiguin
formades per parelles mixtes en aquests 6 concursos; a més, aquestes colles, quan hi hagi tandes, dos
dansaires podran ballar amb un altra colla, prèvia autorització del delegat. Les colles alevins i infantils, es
podran repartir de fora la rotllana.

•

Totes les colles o grup de colles que participin en el campionat hauran d'aportar a l'organització dos jurats
qualificats.

•

Totes les anomalies que es puguin produir al llarg del Campionat i siguin anotades pels corresponents
Delegats, passaran al comitè de competició, nomenat al seu dia, que analitzarà junt amb el delegat
corresponent, colles, persones implicades els casos que es puguin succeir. Les seves decisions seran
inapel·lables.

•

Es disputarà durant la temporada en una sola fase, i constarà dels 6 concursos Territorials mes 2 de lliures.

•

Les colles descansaran dos concursos, si l'estructura del campionat ho requereix.

•

La puntuació dels concursos territorials pel campionat serà per sardana ballada, obtenint 1 punt la
primera colla 2 la segona, 3 la tercera i així esglaonadament totes les colles, caldrà com a mínim assistir a 3
concursos per classificar-se.

•

Dels concursos lliures, obtindrem la puntuació de la classificació final i tan sols de les colles que
participen al campionat territorial.

•

La suma de totes les classificacions, després de deduir la pitjor dels territorials, ens donarà la classificació
definitiva.

•

En cas d’empat i només per decidir el campió es sumaran tants concursos lliures com calguin per
desfer-lo, cal com a mínim fer 2 concursos lliures, també conten els concursos del campionat d’Honor.

•

Si una colla ve obligada a participar en un concurs del Campionat d’Honor i coincideix en un concurs
territorial el mateix dia, per una sola vegada, li aplicarem la mitjana dels altres concursos, també en cas de
força major si alguna colla no pot assistir a un concurs (si no s’ha pogut arreglar amb antelació amb el torn
de descans), li aplicarem la mitjana dels altres concursos.

•

•

Les colles faran de jurat si cal a l’altre grup sempre que no hi tinguin cap filial.

Totes les colles lliures que participin en els concursos de la Territorial de Comarques Barcelonines podran
acollir-se a les presents bases pel que fa a la composició de la colla.
REVESSES
Participaran en aquest Campionat les colles que disputen el territorial de lluïment. Tan sols les revesses
interpretades en els concursos del campionat territorial contaran per la classificació, si una sardana revessa es
impugnada s’aplicarà decisió que prengui el comitè de la UCS per aquest afer. La puntuació que s’obtindrà
per sardana es: Sardana encertada i resolta, 20 punts, encertar els curts 5 punts, encertar els llargs 4 punts,
encertar els curts i els llargs però no resoldre 12 punts.

Àrea de campionat.
Per qualsevol aclariment, podeu trucar a
Jaume Muñoz i Jose
Lluís Garcia i Ribalta

tel. 639 13 58 51
tel. 93.359 66 49 i 629 78 46 21

