FEDERACIÓ UNIÓ DE COLLES SARDANISTES DE
CATALUNYA

BASES GENERALS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
COLLES SARDANISTES
MARÇ 2017

Índex de continguts
Índex de continguts
Preàmbul
Definicions
1.

NORMES GENERALS, COMPOSICIÓ DE LES COLLES I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ A UN
CONCURS
1.1. NORMES GENERALS
1.2. COMPOSICIÓ DE LES COLLES
1.3. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ A UN CONCURS

2.

CAMPIONATS D’ÀMBIT NACIONAL. REGLAMENTACIÓ COMUNA
2.1. REQUISITS DE CONVOCATÒRIA I DE PARTICIPACIÓ
2.2. NORMES DE PUNTUACIÓ I DE CLASSIFICACIÓ

3.

CAMPIONATS TERRITORIALS
3.1.CONSIDERACIONS GENERALS

4.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLUÏMENT
4.1. BASES GENERALS

5.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE SARDANES REVESSES PER A COLLES
5.1. REVESSA PUNTUABLE
5.2. NORMES PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT

6.

CAMPIONAT INDIVIDUAL DE SARDANES REVESSES

7.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PUNTS LLIURES

8.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE COLLA COMPLETA

9.

CONCURSOS LLIURES VÀLIDS
9.1. CONDICIONS DE VALIDESA
9.2. CLASSIFICACIONS

10.

PENALITZACIONS I SANCIONS
10.1.CONSIDERACIONSGENERALS
TAULA 1
COMPOSICIÓ DE LES COLLES
TAULA 2
REPARTIMENT, CONJUNT I AJUTS EXTERIORS
TAULA 3
ASSISTÈNCIA I CONDUCTA

BASES GENERALS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE COLLES SARDANISTES

1

TAULA 4
REVESSES PER COLLA
TAULA 5
PUNTS LLIURES
11.

DISPOSICIONS FINALS

BASES GENERALS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE COLLES SARDANISTES

2

Preàmbul
La Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, a partir d’ara la UCS, estableix les següents
bases com a normativa i reglamentació del campionat de Catalunya de sardanes que
anualment convoca la pròpia entitat.
Així doncs, l’objectiu de les presents Bases consisteix en assegurar, en tot moment, la
correcta realització i desenvolupament de tots els concursos realitzats en qualsevol dels
àmbits, modalitats i categories establertes.
L’esperit d’aquestes bases és, com no podria ser de cap altre manera, el de garantir la
màxima esportivitat entre totes les colles i persones participants i la màxima equanimitat per
part de la UCS en general i de l’Àrea de Campionat en particular en qualsevol del àmbits,
modalitats i categories existents.

Definicions
Els diferents campionats existents obeiran a la següent classificació i jerarquia:
ÀMBIT  MODALITAT  CATEGORIA



ÀMBIT: Podrà ser de dos tipus. Aquest vindran establerts, bàsicament, per l’àrea
d’aplicació geogràfica del campionat en qüestió:
o

NACIONAL: També anomenat “Campionat de Catalunya”. Hi podran participar
totes les colles sardanistes afiliades a la UCS sense distinció del lloc d’origen
d’aquestes. La seva resolució donarà com a resultat les colles campiones,
subcampiones, etc... de cada modalitat i per cada categoria a nivell nacional.
És a dir, de tota Catalunya.

TERRITORIAL: També anomenat “Campionat Territorial”. Hi podran participar totes les
colles sardanistes afiliades a la UCS sempre i quan ho facin en la seva territorial
corresponent a l’àmbit més pròxim d’origen de cada colla. S’estableix, com a única
excepció, el cas de les colles de Barcelona Ciutat que disposen de territorial propi i per
tant no competiran al territorial de Comarques Barcelonines. En casos puntuals, i per
motius justificats, tant les territorials com la UCS podran donar, a criteri seu i amb les
oportunes explicacions, a les colles implicades o participants a aquella territorial, la
participació d’una colla a una territorial que no li pertoca.
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MODALITAT: S’entendrà com a modalitat les diferents expressions sardanistes
enumerades a continuació sense que aquest ordre aquí establert representi cap judici
d’ordinalitat, relleu o importància.
o

LLUÏMENT: Sardanes ballades seguint els passos, estructura i convencions de
les sardanes enteses en el sentit clàssic del terme.

o

REVESSES PER A COLLA: Modalitat a la qual només es tindran en compte les
sardanes revesses que resolgui cada colla, com a tal, durant la seva
participació a qualsevol dels concursos vàlids on s’interpreti una sardana
d’aquest tipus.

o

INDIVIDUAL DE REVESSES: Modalitat a la qual només es tindran en compte les
sardanes revesses que resolgui el participant a nivell individual. S’organitzaran
a tal efecte concursos específics. Les sardanes resoltes en un concurs de colles
no podran computar mai a nivell personal per al campionat individual.

o

PUNTS LLIURES: Sardanes ballades amb un seguit de passes o punts de fantasia
inventades o ideades per cada colla participant a mode de coreografia.

o

COLLA COMPLETA: Campionat que té en compte el còmput general de les
puntuacions obtingudes en les modalitats de lluïment, punts lliures i revesses
per a colla.

CATEGORIA: S’entendrà per categoria la classificació de les colles en funció de l’edat
dels seus integrants o dansaires. Es prendrà com a referència l’edat de cada dansaire a
1 de gener de l’any en curs. Aquesta classificació serà d’aplicació a tots els àmbits i
modalitats i restarà de la següent manera:
o

ALEVINS: fins als 10 anys.

o

INFANTILS: fins als 14 anys.

o

JUVENILS: fins als 18 anys.

o

GRANS: No s’ha establert màxims ni mínims.

o

VETERANS: A partir de 40 anys.

 CONCURSOS: Per a cada un dels campionats d’aquests àmbits, modalitats i categories
se celebraran una sèrie de concursos vàlids, la informació dels quals es publicarà al
web de la UCS.


CONCURS VÀLID: Hi podran participar totes les colles afiliades a la UCS.
Tindran la consideració de “Concurs Vàlid” els concursos del campionat de
Catalunya, dels campionats territorials i els concursos de lliure participació
sempre que es compleixi la normativa general del campionat, tant de
Catalunya com de l’àmbit territorial al qual pertanyi l’Àrea de Campionat de
la UCS així els classifiqui. L’objectiu dels concursos de lliure participació serà
garantir la participació a un mínim de concursos per part de les colles de
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manera que no es limiti única i exclusivament al campionat al qual estiguin
inscrites. Un concurs serà vàlid per al campionat d’una determinada
modalitat sempre i quan s’hi interpreti una sardana d’aquella modalitat.
S’estableix com a única excepció els concursos de Punts Lliures que
computaran com a vàlids a la modalitat de lluïment però no a la de revesses
per colla. Els concursos dels campionats, tant d’àmbit nacional com
territorials, als quals una colla estigui inscrita i hi participi, també computaran
com a vàlids.
 COLLES LLIURES: Les colles que ballin en un concurs sense participar, al mateix temps,
a cap dels campionats ni d’àmbit nacional ni territorial seran les colles lliures, és a dir,
la seva participació quedarà únicament circumscrita al propi concurs i mai afectarà cap
dels campionats. Així doncs, només competirà contra altres colles lliures de la seva
mateixa categoria.

1. NORMES GENERALS, COMPOSICIÓ DE LES COLLES I PROCEDIMENT
D’INSCRIPCIÓ A UN CONCURS
1.1. NORMES GENERALS
A)

Qualsevol concurs, de colles per tal de ser considerat com a concurs vàlid per al
campionat de Catalunya en qualsevol de les seves modalitats i/o categories
haurà de constar, obligatòriament, de les següents parts:
– Galop d’entrada
– Sardanes de lluïment, (mínim de 2 i màxim de 3 per categoria)
– Sardana revessa
– Sardana de germanor i
– Repartiment de premis
Es permet, com a única excepció, els concursos en la modalitat de punts lliures a
on no s’interpretarà sardana revessa ni de lluïment. Aquests concursos
comptaran com a vàlids per a totes les modalitats a excepció del campionat
Catalunya de revesses per acolla.

B)

Per poder participar en qualsevol de les modalitats del campionat de Catalunya, a
excepció de la modalitat de revesses per a colla, una colla haurà d’haver participat
a un mínim de 10 concursos vàlids durant l’any, incloent-hi els de participació de
només punts lliures. S’exceptuen d’aquest punt les colles alevines.

C)
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concurs no es pot interpretar la revessa, aquest es considerarà vàlid i comptarà
com a assistència.
D)

Qualsevol colla que participi al campionat de Catalunya en qualsevol de les seves
modalitats haurà de participar obligatòriament dins de la seva categoria al
campionat territorial que li correspongui.

E)

Les colles hauran d’estar a disposició de l’organització i del delegat 20 minuts
abans de l’hora anunciada per l’inici del galop de presentació.

F)

Les colles hauran d’anar correctament uniformades i mantenir les formes fins
que s’acabi la sardana de germanor.

G)

La colla que, després d’haver estat admesa, no pugui assistir a un concurs, té
l’obligació de comunicar-ho als organitzadors i a la UCS amb temps suficient per
a poder avisar a una altra colla i al delegat.

H)

Elveredicte del jurat serà inapel·lable.
1. En cas de ser detectat un error de suma o omissió es comunicarà,per
escrit al delegat perquè la corregeixi si es detecta durant el concurs, o a
l’Àrea de Campionat si es detecta a posteriori.
2. El delegat haurà de proporcionar el material adient (Fulls, bolígrafs, etc.)
al capdanser o representant d’una colla que vulgui presentar una
reclamació.
3. Les colles no disposaran d’informació referent als jurats pel que fa al seu
nom i número en les parcials.

I)

Els delegats fiscalitzadors de cada colla tenen l’obligació d’anotar a la targeta de
fiscalització les falles de conjunt (més de tres dansaires alhora), repartiment,
sardana no resolta(acabar malament la segona de curts o la segona de llargs) i
ajuda exterior (dirigir la colla des de fora). En cas de no fer-ho i, quan la falta sigui
comprovada pel delegat de la UCS o algun dels membres del jurat, aquesta serà
anotada a les dues colles. A la que hagi comès la infracció i a la del delegat
fiscalitzador. El delegat del concurs serà l’encarregat d’aplicar les penalitzacions
corresponents segons el que s’estipula a la TAULA 2 punts 1, 2 i 3 de l’apartat 9.
Penalitzacions i sancions.
J)

La targeta de fiscalització s’haurà d’entregar obligatòriament en finalitzar cada
sardana a qualsevol persona habilitada per l’Àrea de Campionat com a jurat o al
delegat del concurs, en cas que un fiscalitzador es negui a fer-ho s’aplicaran les
penalitzacions corresponents.

K)

El delegat de la UCS representarà l’entitat en els concursos. Aquest podrà
prendre qualsevol decisió que cregui convenient pel bon desenvolupament del
concurs. Tindrà l’obligació, sempre que sigui possible d’esmenar les errades
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detectades, els errors de suma, omissions, etc. També tindrà cura de guardar
tota la documentació demostrativa dels fets del concurs i presentar-la,
posteriorment i amb la major brevetat possible, a l’Àrea de Campionat per al seu
arxivament o anàlisi si fos necessari.
L)

Qualsevol acte d’incorrecció de les colles que sigui detectat al llarg del
desenvolupament del concurs i recollit pel delegat de la UCS serà estudiat per
l’Àrea de Campionat. Aquesta indicarà a la junta de la UCS la penalització que
s’aplicarà al implicats.

M)

La UCS insta a totes les colles a col·laborar en el compliment d’aquestes Bases
Generals en benefici de les pròpies colles i en particular del campionat de
Catalunya. Alhora, estableix l’obligació de que qualsevol anomalia que pugui ser
observada pels caps o responsables de les colles es posi en coneixement del
delegat de la UCS i que es presenti per escrit abans de la finalització del concurs.
Aquest, si així ho considera oportú, la farà constar en acta o l’adreçarà per escrit
a l’Àrea de Campionat.

N)

L’única persona que podrà adreçar queixes al delegat del concurs, i sempre
segons les formes ja indicades, serà el capdanser o delegat representant de la
colla que formuli la queixa.

O)

En cap cas cap membre d’una colla, inclòs el capdanser o delegat representant
podran dirigir cap queixa, ni a l’organitzador del concurs ni als jurats o a
qualsevol altre representant de la UCS que no sigui el delegat assignat per la
UCS, que serà qui les vehicularà com correspongui.

P)

En cas de renúncia d’una colla del campionat de Catalunya en qualsevol de les
seves modalitats i categories (per manca de gent o dissolució), les seves vacants
seran cobertes per altres colles que hi vulguin participar.

1.2. COMPOSICIÓ DE LES COLLES
A)

Les colles hauran d’estar formades per un mínim de cinc i un màxim de sis
parelles mixtes a excepció de les categoriesalevina i infantil.

B)

Les colles de la categoria infantil podran ballar amb 4 parelles mixtes, mentre
que les de la categoria alevina podran estar formades per 3 parelles mixtes,
tanmateix les colles d’ambdues categories hauran d’estar formades per10 o 12
dansaires.

C)

Les colles d’alevins podran tenir un ajut exterior que serà com a màxim d’una
persona.
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D)

Si per un cas de força major una colla ha de ballar, des del seu inici, totes o
alguna de les sardanes del concurs amb quatre parelles o menys quedarà
classificada en el darrer lloc de la sardana en qüestió. Tant sols en el cas de les
colles d’alevins i infantils i, tractant-se de concursos d’àmbit territorial i/o lliures,
aquest punt es regirà per les normes de la territorial corresponent prèvia
comunicació al delegat de la UCS.

E)

Un dansaire no podrà ballar amb més d’una colla durant un mateix concurs
sense autorització expressa del delegat de la UCS i prèvia petició per escrit al
moment de formalitzar la inscripció.
En el cas de la sardana revessa un dansaire no podrà comptar-la en una altre
colla que no sigui del mateix grup sense prèvia petició per escrit al delegat de la
UCS.
S’exceptuen d’aquest punt les colles alevines, que en el cas de la revessa podrà
ser comptada per uninfantil.

F)

Les colles infantils podran ballar amb dansaires de 1 ó 2 anys més de l’edat
màxima permesa a la seva categoria. Aquests dansaires podran ballar en una
mateixa rotllana sempre que la suma d’anys sobrepassats no sigui superior a 3 i
prèvia notificació al delegat de la UCS per escrit al moment de formalitzar la
inscripció.

G)

A les colles alevines i juvenils tots els components de la rotllana hauran de
complir els criteris d’edat definits anteriorment. Això no obstant, es permetrà
una única excepció: “Si una colla alevina o juvenil compta amb un únic dansaire
que passi un any de l’edat establerta, és a dir, tenir 11 o 19 anys,
respectivament, en data 1 de gener, haurà de comunicar a l’àrea de campionat
el nom d’aquest dansaire, i en sol·licitarà la participació al campionat. Aquesta
sol·licitud haurà de fer-se efectiva amb una antelació de fins a 15 dies abans de
l’inici del campionat en la categoria corresponent.

H)

Les colles alevines i juvenils no gaudiran d’ajudes pel que fa a les edats. Així
doncs tots els dansaires d’una mateixa rotllana hauran de complir els criteris
d’edat definits anteriorment.

I)

Les colles veteranes podran ballar amb dansaires de menys edat de la que es
defineix per a la seva categoria prèvia notificació al delegat de la UCS per escrit
en el moment de formalitzar la inscripció. Així doncs, les colles veteranes podran
ballar amb dos dansaires d’edats compreses entre els 33 i 39 anys o amb un sol
dansaire de menys edat.

J)

Les denúncies sobre la composició d’una colla s’hauran de fer durant la sardana
en què, suposadament, l’infractor està participant. El delegat de la UCS
juntament amb la persona que presenti la denúncia (que únicament podran ser
els caps de colla o els delegats representatius que constin a la UCS o els jurats
del concurs) comprovaran la situació del dansaire.
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K)

Un cop comprovada la incorrecció el delegat de la UCS actuarà en conseqüència
i aplicarà el que estipulen les presents bases en funció de la infracció comesa.

L)

El capdanser de la colla denunciada tindrà la obligació de donar les dades del
denunciat i la documentació necessària al delegat de la UCS durant el transcurs
del concurs.

M)

Col·laborant amb el delegat de cada concurs hi haurà un equip de persones que
comprovarà i vetllarà per al seu correcte desenvolupament.

1.3. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ A UN CONCURS
A)

Els anuncis es publicaran mitjançant la plana WEB de la UCS durant la primera
setmana hàbil de cada mes i amb una antelació de, com a mínim un mes a la
realització del concurs indicant dia, lloc i hora de celebració.

B)

Les inscripcions es podran fer a partir de la publicació de l’anunci per correu
electrònic a totes i cadascuna de les adreces de correu que apareguin al anunci
sense excepció. No s’admetrà cap colla que no compleixi aquest requisit.

C)

En aquest correu electrònic s’haurà d’indicar la colla o colles participants, en
quina categoria, quina modalitat i en quin àmbit hi participen. També s’haurà de
fer constar el telèfon de contacte de la persona responsable per si fos necessari
resoldre qualsevol incidència.

D)

Les colles filials, amb prioritat d’inscripció, tindran fins a les 72 hores de la
publicació de l’anunci, per trametre la seva inscripció. Un cop finalitzat aquest
termini ja no tindran aquesta prioritat d’inscripció.

E)

L’acceptació o no als concursos serà confirmada per l’organitzador del concurs
a les colles per correu electrònic o telèfon al més aviat possible. Una setmana
abans del concurs es publicarà el llistat de les colles acceptades al web de la
UCS

F)

Els organitzadors del concurs tenen el dret de no acceptar les colles que
s’inscriguin 10 dies abans de la seva celebració encara que no s’hagi arribat a la
quantitat indicada com a límit en l’anunci.

G)

El delegat de la UCS rebrà una còpia de tots els correus electrònics i de la
documentació necessària una setmana abans de la realització del concurs per a
comprovar la correcta inscripció de les colles.

H)

Les colles que hagin de fer servir ajudes de dansaires d’altres edats o qualsevol
dels altres supòsits especificats al punt “1.2 Composició de les colles” hauran de
notificar obligatòriament i per escrit al delegat de la UCS de quants i quins
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seran els que els ajudaran (en qualsevol cas màxim dues ajudes). Aquesta
notificació la podran feren el moment de formalitzar la inscripció al concurs o
abans del seu inici. Si la situació es repeteix concurs rere concurs, amb una
única notificació al inici de la temporada serà suficient.

2. CAMPIONATS D’ÀMBIT NACIONAL. REGLAMENTACIÓ COMUNA

2.1. REQUISITS DE CONVOCATÒRIA I DE PARTICIPACIÓ
A)

Les colles inscrites al campionat estan obligades a participar als concursos que
seran convocats per a aquella modalitat i anunciats per la UCS segons s’indica a
l’apartat “1.3 A)”.

B)

Una colla podrà absentar-se d’un concurs de campionat si és per la organització
d’un altre concurs el mateix dia i a la mateixa hora. S’haurà de notificar amb
antelació aquest fet a l’Àrea de Campionat que comprovarà la seva veracitat.

C)

Un concurs de qualsevol de les modalitats de campionat de Catalunya existents
es podrà celebrar en qualsevol dia festiu d’àmbit nacional i a les nits de les
vigílies de festius a partir de les 22:00 tot i que s’intentarà, en la mesura del
possible començar-lo a les 22:30.

D)

Un concurs del campionat de Catalunya, en qualsevol de les seves modalitats,
no es podrà celebrar:
1. Abans del dia 1 d’abril ni després del 30 de novembre. Això no obstant, si
per circumstàncies excepcionals no es pogués celebrar un concurs previst
de campionat abans del 30 de novembre, es pot ampliar el termini fins el 8
de desembre
2. Entre el 30 de juliol i el 30 d’agost, ambdós inclosos.
3. Si coincideixen dos concursos el mateix dia i de la mateixa categoria i grup.

E)

Abans de començar qualsevol de les diferents modalitats de campionat, es
presentarà a totes les colles participants les fases que tindrà el campionat
(Inicial, repesca, final, etc.), el nombre de concursos de cada fase i el lloc de
celebració de cada concurs. Si no hi hagués temps per a fer la presentació,
s’enviaria a les colles implicades per correu electrònic amb la major brevetat
possible. Igualment haurà de ser publicat a la web de la UCS.

F)

Les colles que participin al campionat de Catalunya, en qualsevol de les seves
modalitats, seran subvencionades a cada concurs i proporcionalment a la
distància recorreguda per tal d’assistir-hi.
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G)

Una colla inscrita a qualsevol de les modalitats de campionat haurà,
obligatòriament, de participar a tots els concursos d’aquella modalitat a
excepció dels descansos corresponents segons l’estructura del campionat
vigent o qualsevol altre eventualitat prevista per aquestes Bases.

H)

En cas que dues colles d’un mateix grup sardanista hagin de participar el mateix
dia en dos concursos diferents que no sigui factible fer-los els dos, les dues
podran anar al mateix concurs i demanar mitjana al que no han anat. Cada colla
només podrà demanar una mitjana en una temporada.

I)

Si a la promoció d’accés, o en les fases finals, no es pot celebrar un concurs ja
establert per qualsevol motiu, es buscarà un altre concurs només per a les
colles implicades (sense filials). Si això no fos possible es donarà el concurs per
desert i es continuarà el campionat corresponent d’acord amb el calendari
previst.

J)

Totes les colles del campionat de Catalunya, en qualsevol de les seves
modalitats, descansarà el nombre de concursos que li corresponguin en funció
de l’estructura del campionat per a aquella temporada en curs. Amb tot, la
colla que descansi podrà participar, si així ho desitja, com a colla lliure a
qualsevol concurs que se celebri aquell dia.

K)

Totes les colles hauran de posar, a disposició de la UCS, dos jurats titulars per a
dur a terme el desenvolupament de les diferents modalitats de campionat
Per això, totes les colles han d’omplir al full d’inscripció l’apartat dels jurats
que presenten o no es considerarà que la inscripció s’ha realitzat
correctament. Això no afecta a les colles passives.
Aquesta responsabilitat no pot traspassar-se. En cas de voler-ho fer cal
contactar amb antelació amb l’Àrea de Campionat per avisar i notificar qui és
la següent persona proposada a fi i efecte que l’Àrea de Campionat pugui
verificar el canvi o no.

L)

En la modalitat de lluïment del campionat de Catalunya, les colles grans
ballaran 3 sardanes de set tirades, la resta de categories tan sols en ballaran
dues de 7 tirades.

2.2. NORMES DE PUNTUACIÓ I DE CLASSIFICACIÓ
A)

La colla campiona de cada modalitat, i per a cada categoria, serà la que obtingui
una menor puntuació després de la suma de totes les classificacions obtingudes
en els diferents concursos en què hagi ballat, per a aquella modalitat, restant-li
la pitjor classificació i sumant-li les penalitzacions oportunes.

B)

Cada jurat haurà de puntuar les colles en qualsevol de les modalitats existents
aplicant el següent criteri:


BASES GENERALS

1 punt a la primera colla classificada
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2 punts a la segona colla classificada



3 punts a la tercera colla classificada



...



n punts a l’enèsima colla classificada

C)

Els jurats, en la mesura que sigui possible, evitaran empatar dues colles, però si
es dóna aquest cas, la puntuació que s’assignarà serà la mitjana entre les dues
colles empatades,és a dir, si dues colles empaten al primer lloc es concedirà un
1,5 a cada colla i a la següent un 3.

D)

Un jurat que hagi empatat dues colles en una mateixa posició no podrà, en cap
cas, empatar-ne dues més en una altre posició dins d’una mateixa sardana.

E)

La classificació de cada sardana s’obtindrà de la suma de les puntuacions de
tots els jurats traient la millor i la pitjor.

F)

Per al campionat de Catalunya de lluïment les classificacions de les sardanes de
lluïment seran sempre independents les unes de les altres i en cas d’empat, es
farà la mitjana entre les colles empatades, és a dir, si dues colles empaten al
primer lloc es concedirà un 1,5 a cada colla. Si l’empat és entre tres colles per
exemple, en el primer lloc, les tres colles tindran un segon.

G)

La classificació general d’un concurs serà la que correspon a la suma de punts
de cada colla de totes les sardanes del concurs. Si en aquesta suma es
produeix algun empat, es dirà la classificació d’aquestes colles en el primer
dels llocs que han quedat empatades. (p.ex. 1r colla A, empatades en el 2n lloc
B i C, en 4t lloc colla M... etc.).

H)

Quan hi hagi empat, a l’hora de determinar el pas a una fase superior, inferior
o el campió de Catalunya en alguna de les modalitats aquest, es resoldrà
segons els següent criteri i exactament en aquest ordre:

BASES GENERALS

1.

Es sumarà la pitjor classificació anteriorment eliminada.

2.

Colla contra colla per sardanes de la fase on es produeix el empat.
(Quantes sardanes una ha passat a l’altra).

3.

Colla contra colla en sardanes en totes les fases on hagin competit.

4.

Colla contra colla per jurats en totes les fases on hagin competit.

5.

Se sumaran totes les puntuacions en totes les fases on hagin competit
traient la millor i la pitjor.

6.

S’anirà afegint cada vegada la millor puntuació, de les eliminades de
l’apartat anterior fins que es desfaci l’empat.

7.

S’anirà afegint la puntuació menys dolenta de les eliminades com a
pitjors.
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I)

Si coincideixen, en data i hora, un concurs del campionat de Catalunya en
qualsevol de les seves modalitats amb un concurs organitzat per alguna de les
territorials prevaldrà primer el campionat de Catalunya i, per tant, a les colles
afectades se’ls faran les mitjanes al concurs territorial corresponent.

3. CAMPIONATS TERRITORIALS

3.1. CONSIDERACIONS GENERALS
A)

Cada Territorial organitzarà els campionats de les modalitats que consideri
oportunes per a totes les categories sempre i quan hi hagi colles participants.

B)

Les colles hauran de participar al campionat territorial que els correspongui
segons la província a la que constin donades d’alta a la UCS.

C)

S’estableix com a única excepció les colles de Barcelona Ciutat que disposen del
seu propi territorial.

D)

Si per algun motiu, constatable i justificat, alguna territorial no pot organitzar el
seu campionat territorial, la UCS assegurarà la inclusió de les colles afectades a
un dels altres territorials. En aquest cas, les colles incloses tindran els mateixos
drets i obligacions que les de la pròpia territorial, incloent-hi la possibilitat de
proclamar-se campiones.

E)

Tot i que una colla pugui participar, alhora, en més d’un campionat territorial,
pel que fa a la classificació per a fases finals, promocions, etc., només es tindrà
en compte la classificació del propi campionat o, en el cas que aquest no es faci,
la del que la UCS hagi designat per assegurar la inclusió de totes les colles en el
campionat de Catalunya de lluïment.

F)

La reglamentació d’aquests campionats territorials serà competència exclusiva
de cada Territorial organitzadora però, en cap cas podrà entrar en contradicció
amb cap de les disposicions d’aquestes Bases Generals.

4. CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLUÏMENT
4.1. BASES GENERALS
A)

BASES GENERALS

El campionat de Catalunya de lluïment queda enterament regulat per totes les
normes i disposicions dels apartats 1 i 2 de les presents bases.
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B)

Les sardanes que s’interpretaran durant un concurs de qualsevol categoria en la
modalitat de lluïment, hauran de ser notificades a les colles implicades com a
mínim 15 dies abans de la celebració del concurs en qüestió. La notificació es
farà mitjançant la seva publicació a la plana web de la UCS.

5. CAMPIONAT DE CATALUNYA DE SARDANES REVESSES PER COLLA
5.1. REVESSA PUNTUABLE
S’entendrà per revessa puntuable per al campionat, la primera de les sardanes d’aquesta
modalitat que pugui ser interpretada en un concurs vàlid per al campionat de Catalunya,
sempre que es compleixin les següents condicions:
A)

Que la revessa interpretada sigui exclusivament de l’arxiu de la UCS i la porti el
delegat del concurs.

B)

Ser sentida acceptablement en tot el recinte del concurs.

C)

Ser ballada en tanda única per totes les colles

D)

Ser interpretada correctament per la cobla executant, segons el criteri deldelegat
de la UCS.

E)

Ser recollides les targetes de les colles fins als deu primers compassos de la 4a
tirada de curts, sota control del delegat de la UCS o a qui delegui.

F)

Que el tiratge estigui comprès dintre dels límits següents:
CURTS: entre 16 i 49 compassos
LLARGS: entre 50 i 99 compassos.

Anotació: Tan sols podrà puntuar per al campionat de Catalunya una segona revessa,
quan es pugui comprovar que els punts D, E o F han estat alterats.
Cap revessa no serà puntuable quan es cometin les següents anomalies:
A)

Quan la revessa interpretada no sigui de l’arxiu de la UCS.

B)

Quan les particel·les hi hagi compassos alterats entre les repeticions dels temes
de curts o de llargs.

C)

Quan la cobla no executi exactament els compassos escrits a les particel·les.

D)

Quan per causes de deficiència molt acusada en la interpretació, el delegat de la
UCS o persona a qui delegui n’autoritzi l'anul·lació.

BASES GENERALS
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E)

Quan el/la delegat/da de la UCS o persona a qui delegui no tanqui la recepció de
les targetes en el moment correcte.

F)

Passat el període de recepció de targetes, qualsevol anomalia que es pugui
presentar bé de la cobla o be per altres casos de força major, no significarà cap
impediment per a donar la revessa com vàlida.

5.2. NORMES PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT
A)

Participaran en aquest campionat totes les colles que prèviament hagin cursat la
seva inscripció a la UCS en qualsevol modalitat dels campionats de Catalunya o
territorials.

B)

Les colles hauran de ballar la revessa, degudament uniformades, amb la màxima
correcció i amb les mans agafades correctament. En el moment que el delegat de la
colla entregui la targeta amb el tiratge als delegats la colla s’haurà d’obrir i ballar en
posició de lluïment la resta de tirades.

C)

Cada colla tindrà un sol delegat de l’edat de la categoria a la qual pertany aquesta
colla, tret de les colles alevines, que la podrà comptar també un infantil. Aquest
delegat estarà al costat de la colla i serà qui lliurarà la targeta que no li serà tornada
sota cap concepte. Tret de les alevines, el delegat es retirarà al inici de la darrera
tirada de llargs del costat de la seva colla, que haurà de repartir correctament
aquesta tirada amb el nombre de compassos anotats a la cartolina i amb el mateix
estil que balli les sardanes de lluïment.

D)

Malgrat el que indica el punt anterior, les colles alevins i infantils podran tenir dos
delegats. Un de qualsevol edat i un altre que obligatòriament haurà de tenir l’edat
corresponent a la seva categoria. (És la intenció de la UCS que aquest ajut sigui
pedagògic per tal d’iniciar els més joves al món de les revesses).

E)

Es proclamarà campiona de Catalunya de cada categoria la colla que al final de la
temporada assoleixi el millor percentatge entre revesses resoltes i les revesses
ballades, amb la suma addicional d’una bonificació per cada revessa resolta.
Aquesta bonificació es calcula dividint el 20% del total de colles grans i veteranes
participants en un concurs i que estan inscrites en un campionat entre les que,
d’aquestes, la resolgui ni l’acabin correctament.

F)

Si es donés el cas que la revessa fos resolta nomes per colles juvenils, infantils o
alevines, la bonificació es calcularà com si només l’hagués resolt una sola colla gran.

G) En cas que en un concurs no hi participessin colles grans ni veteranes, la bonificació
es calcularà amb el 20% de les colles infantils i juvenils participants.
H) Tant la bonificació com els casos particulars de les revesses resoltes s’apliquen a
cada categoria segons el que s’indica a continuació:
1- Colles grans i veteranes. Només es compten per al percentatge i la bonificació
les colles que lliurin el tiratge correcte i l’acabin correctament.
BASES GENERALS
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2- Colles juvenils. En cas de lliurar correctament el tiratge però no la reparteixin
adequadament els serà concedida mitja revessa, però no la bonificació.
3- Colles infantils. Per al campionat de Catalunya i per evitar la proliferació de
zeros, en lloc de revesses tretes es donaran les següents puntuacions:
Revessa comptada per un infantil:
Curts
Llargs
Revessa resolta i acabada bé
Revessa resolta i no acabada bé

25 punts
20 punts
100 punts i la bonificació
50 punts i la bonificació

Revessa comptada per una persona gran:
Curts
0 punts
Llargs
0 punts
Revessa resolta i acabada bé
50 punts i la meitat de la bonificació
Revessa resolta i no acabada bé
25 punts sense bonificació

4- Colles alevines.
Revessa comptada per un aleví o infantil:
Curts
Llargs
Revessa resolta i acabada bé
Revessa resolta i no acabada bé

25 punts
20 punts
100 punts i la bonificació
100 punts i la bonificació

Revessa comptada per una persona gran:
Curts
Llargs
Revessa resolta i acabada bé
Revessa resolta i no acabada bé

0 punts
0 punts
50 punts i mitja bonificació
50 punts i mitja bonificació

I)

Es proclamaran campiones de Catalunya de les categories infantil i alevina les colles
que al final de la temporada assoleixin el millor coeficient entre els punts totals i les
revesses comptades amb la suma de les bonificacions corresponents.

J)

Per tal que a les colles alevines i infantils els puguin sumar els punts corresponents
quan no utilitzin l’ajuda d’un adult, hauran d’indicar a la targeta que entregaran
amb el tiratge, l’edat de la persona que compta la revessa. Si no s’indica aquesta
edat, s’interpretarà que la revessa ha estat comptada amb l’ajuda d’un adult. L’acta
del concurs haurà de reflectir explícitament tant si és una cosa com l l’altra

K)

Si es fa constar que qui compta la revessa és infantil o aleví i la compta una persona
gran o és ajudat des de fora, aquella revessa es donarà com a no resolta i s’aplicaran
les penalitzacions corresponents.

L)

Les colles infantils i alevines que resolguin el tiratge tindran dret al premi encara
que l’acabin malament.

M) Com a conseqüència del punt anterior, les colles alevines que tinguin un comptador
aleví o infantil, no poden tenir cap persona gran per repartir. Si la revessa la compta
BASES GENERALS
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una persona gran, haurà de ser únicament aquesta persona la que estigui al costat
de la colla durant tota la revessa.
N) Tota ajuda exterior, denunciada i comprovada, provocarà l’anul·lació d’aquesta
revessa a la colla ajudada i a més s’aplicaran les penalitzacions estipulades per a
aquest cas.
O) El fet que alguna colla plegui abans d’acabar el campionat en què estava inscrita no
alterarà el nombre de colles tant participants com les que han resolt la revessa en
un concurs per al càlcul de la bonificació corresponent.
P)

Les colles tan sols podran impugnar la sardana revessa abans que finalitzi el concurs
indicant el motiu concret de la impugnació. Això no obstant, per ser considerada
vàlida la impugnació haurà de ser posteriorment formalitzada, trametent-la per
escrit a la UCS dins d'un termini de 15 dies naturals. En aquest escrit es podrà
concretar més el motiu de la impugnació, però no dir-ne un altre diferent del que es
va indicar en el mateix concurs. L’acta del concurs haurà de fer constar aquesta
circumstància que es mantindrà o no segons que es refermi o no la impugnació.

Q) La UCS després de cada concurs publicarà al web la classificació del campionat de
revesses de les diverses categories segons les actes dels concursos. Les colles tenen
tres setmanes després de la seva publicació per comunicar qualsevol possible error
pel que fa a les dades de revesses resoltes o els curts o llargs que les colles infantils i
alevines puguin haver tret, un cop passat aquest període ja no es modificaran les
dades publicades.
R)

Queda prohibit l’ús de qualsevol aparell de tecnologia (mòbil, Tablet o similar), per
part de la persona encarregada de comptar i resoldre la sardana revessa

6. CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL DE SARDANES REVESSES
Aquest campionat de la modalitat de sardanes revesses consta de diversos concursos
en què els participants hi són a títol individual.
La normativa que regeix aquest campionat està recollida en unes bases específiques
per a aquesta modalitat.

7. CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PUNTS LLIURES
La normativa que regeix aquest campionat està recollida en unes bases específiques per a
aquesta modalitat.

BASES GENERALS
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8. CAMPIONAT DE CATALUNYA DE COLLA COMPLETA
A)

Les colles guanyadores del trofeu de colla completa seran decidides tenint en compte
la suma dels llocs assolits per les colles participants als campionats de Catalunya de
lluïment, de revesses per a colles i de punts lliures, considerant només la classificació
relativa entre les colles que han participat en els tres campionats.

B)

Les colles que no participin en algun d’aquests campionats no podran optar al trofeu de
colla completa.

9. CONCURSOS LLIURES VÀLIDS

9.1. CONDICIONS DE VALIDESA
Un concurs lliure serà vàlid si s’adapta a les normes establertes a les presents Bases. A
més a més haurà de complir els següents requisits:
A)

Haurà de ser un concurs de lliure participació.

B)

L’admissió de colles no serà inferior a vuit colles entre veteranes i grans i vuit
colles petites (juvenils, infantils i alevins) exceptuant-ne els concursos destinats
a colles petites en que no podrà ser inferior a dotze colles petites.

C)

Hauran de ser anunciats a la plana web de la UCS fins el segon divendres de
novembre i celebrats, com a màxim, fins els dia 10 de desembre.

D)

Els concursos dels campionats territorials hauran d’acceptar sis colles lliures
com a mínim per a ésser considerats com a concursos vàlids (encara que es
tracti de filials). Aquests concursos seran considerats vàlids per a totes les colles
participants incloent les que participen dins del Territorial.

E)

Si el concurs és de colles limitades l’admissió d’inscripcions es farà per rigorós
ordre de recepció del correu electrònic de sol·licitud d’inscripció.

F)

Caldrà adequar l’estructura del concurs per a que totes les colles puguin ballar
dues sardanes de lluïment. Restaran exclosos d’aquesta consideració els
concursos de Punts Lliures.

9.2. CLASSIFICACIONS
En els concursos lliures es donarà només la classificació finals del concurs i no la
classificació sardana per sardana.

BASES GENERALS
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10.PENALITZACIONS I SANCIONS
10.1.

CONSIDERACIONS GENERALS
A)

L' incompliment de les normes descrites anteriorment comportaran unes
penalitzacions que s’indiquen en les taules següents que, tal i com es preveuen
en aquest apartat, seran d’obligada imposició per part del delegat del concurs
assignat per la UCS i/o per l’Àrea de Campionat.

B)

Aquestes penalitzacions només podran ser recorregudes i, en tots els casos per
escrit, davant l’Àrea de Campionat i durant un període màxim de dues
setmanes a partir de la data de la comunicació de la penalització (aquesta
inclosa).

C)

La colla que presenti un recurs haurà de facilitar, en la mesura possible, totes
les proves que pugui aportar (com vídeos, testimonis, etc,...) amb l’objectiu
d’esclarir els fets.

D)

En cas de produir-se qualsevol tipus d’incident o queixa durant la celebració
d’un concurs, el delegat de la UCS, podrà demanar i fer ús de les gravacions de
vídeo que s’hagin realitzat al lloc del concurs per les colles o acompanyants.

TAULA 1
COMPOSICIÓ DE LES COLLES
Nº

FET

1

Començar una sardana amb menys de
5 parelles mixtes
(Excepte les colles alevins i infantils).

PENALITZACIÓ
Al campionat: la colla rebrà a la
sardana on s’hagi produït la incidència
tants punts com colles participants al
campionat més un.
Al concurs: a la sardana on s’ha produït
la incidència se li sumaran a la colla els
punts necessaris per que quedi
classificada en la darrera posició.
Aquesta penalització només afectarà a
nivell de classificació final del concurs.

2

En cas de començar la sardana amb 5
parelles i per lesió d’un dansaire
s’acaba en 4 parelles, no hi haurà cap
penalització. En cas de reincidència en
la resta de sardanes s’aplicaria.

BASES GENERALS

Al campionat: la colla rebrà a la
sardana on s’hagi produït la incidència
tants punts com colles participants al
campionat més un.
Al concurs: a la sardana on s’ha produït
la incidència se li sumaran a la colla els
punts necessaris per que quedi
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classificada en la darrera posició.
Aquesta penalització només afectarà a
nivell de classificació final del concurs.
3

Alevins amb menys de 3 parelles i
infantils amb menys de 4 parelles
mixtes i/o menys de 10 dansaires.

Al campionat: la colla rebrà a la sardana
on s’ha produït la incidència una
penalització d’un punt, a afegir als que
li correspondrien per la classificació
atorgada pel jurat.
Al concurs: a la sardana on s’ha produït
la incidència se li sumaran a la colla els
punts necessaris per empatar-la amb la
colla que la segueix a la classificació.
Aquesta penalització només afectarà a
nivell de classificació final del concurs.

4

Ballar un dansaire a 2 colles diferents
en un mateix concurs,
independentment de la modalitat,
sense autorització del delegat de la
UCS.

Al campionat: les colles implicades
rebran a totes les sardanes del concurs
tants punts com colles participants al
campionat més un.

5

Ballar o comptar la sardana revessa en
una altre colla diferent del grup a la
que s’ha ballat les sardanes de
lluïment sense autorització del delegat
de la UCS.

Una revessa de penalització i 100 punts
dels totals en el cas dels infantils i
alevins.

6

Incompliment de la normativa d’edats.

Al campionat: la colla rebrà a la
sardana penalitzada tants punts com
colles participants al campionat més
un.
Al concurs: a la sardana on s’ha produït
la infracció se li sumaran a la colla els
punts necessaris per que quedi
classificada en la darrera posició.
Aquesta penalització només afectarà a
nivell de classificació final del concurs.

7

No donar els comprovants d’edat dels
dansaires en cas de denúncia.
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Al campionat: la colla rebrà a totes
les sardanes del concurs tants punts
com colles participants al campionat
més un.
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TAULA 2
REPARTIMENT, CONJUNT I AJUTS EXTERIORS
Nº
1

FET
Una falta de repartiment o conjunt

PENALITZACIÓ
Al campionat: la colla rebrà a la sardana
on s’ha produït l’errada una
penalització de dos llocs, a afegir a la
classificació que li correspondria per la
puntuació atorgada pel jurat. La
classificació de la resta de colles no es
veurà modificada.
Al concurs: a la sardana on s’ha produït
l’errada se li sumaran a la colla els
punts necessaris per empatar-la amb la
colla que la segueix a la classificació.
Aquesta penalització només afectarà a
nivell de classificació final del concurs.

2

Rebre ajuda exterior: repartir,
interpretar, marcar compàs i corregir
postures.
(Excepte colles d’Alevins)

Al campionat: la colla rebrà a la
sardana penalitzada tants punts com
colles participants al campionat més
un.
Al concurs: a la sardana on s’ha produït
la infracció se li sumaran a la colla els
punts necessaris per que quedi
classificada en la darrera posició.
Aquesta penalització només afectarà a
nivell de classificació final del concurs.

3

Doble falta de (repartiment i conjunt)
o sardana no resolta.

Al campionat la colla quedarà
classificada en el darrer lloc i se li
afegirà un lloc de penalització. La
classificació de la resta de colles no es
veurà modificada.
Al concurs: a la sardana on s’ha produït
la infracció se li sumaran a la colla els
punts necessaris per que quedi
classificada en la darrera posició.
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Aquesta penalització només afectarà a
nivell de classificació final del concurs.
4

Ajuda a l’interior en el cas de les colles
d’Alevins

Al campionat: la colla rebrà a la
sardana penalitzada tants punts com
colles participants al campionat mésun.
Al concurs: a la sardana on s’ha produït
la infracció se li sumaran a la colla els
punts necessaris per que quedi
classificada en la darrera posició.
Aquesta penalització només afectarà a
nivell de classificació final del concurs.

TAULA 3
ASSISTÈNCIA I CONDUCTA

Nº

FET

1

No complir els mínims per a participar
a qualsevol de les modalitats del
campionat de Catalunya.

Farà el últim del campionat.

2

No mantenir-se correctament
uniformats o no mantenir un mínim
de formes de conducta durant un
concurs. Des del galop ala sardana de
germanor i la parella pel repartiment
de trofeus.

Avis primer per escrit i en cas
reincident el comitè de competició
decidirà.

3

No avisar de la no assistència a un
concurs.

3 punts de penalització al final de la
fase corresponent a la celebració del
concurs.

4

Que qualsevol dansaire d’una colla
que no sigui el capdanser o
representant adreci queixes al delegat
d’un concurs o fer-ho sense mantenir
les formes correctes.

Avis per escrit i s’estudiarà la possible
sanció pel comitè de competició.

5

Dirigir queixes al organitzador d’un

Avis per escrit i s’estudiarà la possible
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concurs, als jurats o col·laboradors de
la UCS a part del delegat del concurs.

sanció pel comitè de competició.

6

Negar-se a signar la targeta de
fiscalització sense explicació al delegat
de la UCS.

Al campionat: la colla rebrà a la
sardana on s’hagi produït la incidència
tants punts com colles participants al
campionat més un.

7

No fer galop, no ballar la sardana
revessa o la sardana de germanor
sense causa justificada.

Al campionat: la colla rebrà a totes les
sardanes del concurs tants punts com
colles participants al campionat més
un.

8

No recollir o rebutjar el trofeu sense
causa justificada i sense previ avís al
delegat de la UCS.

Al campionat: la colla rebrà a totes les
sardanes del concurs tants punts com
colles participants al campionat més
un.

9

La no assistència a un concurs del
campionat de Catalunya amb causa
justificada, a judici de l’Àrea de
Campionat, i amb previ avís.

Al campionat: La colla rebrà els punts
corresponents a un últim lloc i 1
mitjana. En el cas de les colles grans, 1
últim lloc i 2 mitjanes.

10

La no assistència a un concurs del
campionat de Catalunya sense causa
justificada, a judici de l’Àrea de
Campionat, i/o sense previ avís.

Al campionat: la colla rebrà els punts
corresponents a l’últim lloc a totes les
sardanes del concurs.

11

La no assistència al darrer concurs del
campionat de Catalunya en alguna de
les seves modalitats sense causa
justificada, a judici de l’Àrea de
Campionat, i/o sense previ avís.

Al campionat: la colla rebrà els punts
corresponents a l’últim lloc a totes les
sardanes del concurs.

12

Abandonar el campionat de Catalunya
abans de la seva finalització amb
causa justificada, a judici de l’Àrea de
Campionat, i previ avís.

Darrer lloc de la seva categoria en la/les
modalitats abandonades. Amb tot, els
resultats obtinguts anteriorment no
seran anul·lats i seguiran vigents.

13

Abandonar el campionat de Catalunya
abans de la seva finalització sense
causa justificada, a judici de l’Àrea de
Campionat, i/o sense previ avís.

Anul·lació de tots els resultats
anteriors. Últim lloc de totes les
modalitats del campionat de Catalunya.
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TAULA 4
REVESSES PER COLLA
Nº

FET

PENALITZACIÓ

1

La cartolina de la revessa indica que la
compta un infantil o aleví, tanmateix
és una persona gran qui ho fa.

Revessa no resolta i penalització de 100
punts de la suma total del campionat
de Catalunya.
En cas de reincidència, l’últim lloc del
campionat de Catalunya.

2

Ajuda exterior en comptar la revessa
colles juvenils, grans o veteranes

Revessa no resolta i penalització d’una
revessa del total de les tretes durant el
campionat. Si aquesta mateixa infracció
es fa per segona vegada en una
temporada comportarà a la colla el
darrer lloc de la classificació.

3

Ajuda exterior en comptar la revessa
colles infantils o alevines

Revessa no resolta i penalització de 100
punts al total del campionat de
Catalunya.
En cas de reincidència, l’últim lloc del
campionat de Catalunya.

4

Presència del delegat amb la colla a la
quarta tirada de llargs

Colles grans i veteranes: Revessa no
resolta.
Colles infantils i juvenils: revessa no
repartida

11.DISPOSICIONS FINALS
L’Àrea de Campionat, d’acord amb la junta de la UCS, podrà convocar la comissió tècnica
o les colles afectades per algun problema, per modificar o editar disposicions
complementàries d’aquestes Bases Generals, per fer millor el desenvolupament del
campionat de Catalunya de colles sardanistes en qualsevol de les seves modalitats i
categories, si així ho considera convenient.
Aquestes Bases Generals han estat aprovades per la comissió tècnica, a la qual hi són
representades totes les Territorials, les colles i la junta directiva de la UCS.
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