I Jornada - Lliga Territorial de Hip Hop
Figueres, 8 de març de 2015
RELACIÓ D’ENTITATS, PARTICIPANTS I COMARCA
ENTITAT
LA VIEJA ESCUELA
SISTER FUNK
STUDIO X FUNKY
LA BLUE
XTREM SCHOOL
CENTRE WELLNES PLACE
MOU-TE A MONT-RAS
ESCOLA AVANÇA
GIM JAZZ
TOTAL

Nº EQUIPS
6
6
8
1
6
2
2
2
3
36

PARTICIPANTS
51
62
99
9
76
14
22
24
32
389

COMARCA
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS
ALT EMPORDÀ
GIRONÈS
PLA ESTANY
BAIX EMPORDÀ
GIRONÈS
LA SELVA

A TENIR EN COMPTE:
ES DEMANA ALS PARTICIPANTS I RESPONSABLE QUE NO DEIXIN RES DE
VALOR ALS VESTIDORS
ELS HORARIS SÓN ORIENTATIUS I PODRAN VARIAR EN FUNCIÓ DE LA
PARTICIPACIÓ
DEMANEM A TOTES LES ENTITATS PARTICIPANTS LA MÀXIMA PUNTUALITAT.
Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals o materials que puguin
patir els participants i espectadors de la competició. La no disposició d’una assegurança
anual o temporal que cobreixi el risc de la pràctica esportiva és responsabilitat de cada
participant i l’organització declina tota responsabilitat en aquest sentit.
El Consell Esportiu de l’Alt Empordà es reserva el dret de fer l’enregistrament sonor i/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 dret d’imatge i de protecció a la
intimitat de les persones. No obstant això, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà no es fa
responsable de l’enregistrament sonor o d’imatge per part de terceres persones en
activitats obertes al públic en general.

I JORNADA – LLIGA TERRITORISAL DE HIP HOP
Dates de l’Activitat

Diumenge 8 de març de 2015

Lloc de realització

Polisportiu municipal de Figueres
Plaça dels Voluntaris S/N
17600 Figueres

Categories convocades

Pre-benjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil i
Absoluta

Data límit inscripció

Dijous 26 de febrer a les 20:00 hores

Com arribar-hi

Podeu buscar el vostre itinerari a:
- www.viamichelin.es
- www.mapsgoogle.es

Horari

De 16:00 a 19:00 hores aproximadament

Hora incorporació

A les 14:45 hores incorporació del participants.

Tornada participants

Tornada el mateix dia un cop finalitzada la competició, cap
a les 19:00 hores aproximadament

Consell
organitzador

Esportiu Consell Esportiu de l’Alt Empordà
Carrer: Nou, 48
17600 Figueres
Telèfon: 972 67 37 28 – 972 52 88 22
E-mail: consellesportiu@cealtemporda.org
Web: www.cealtemporda.org
Telèfon i persona de contacte el dia de la competició:
IRINA AYMERICH: 618 53 48 29

Documentació

Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet
d’esportista i d’entrenador-delegat dels JEEC i presentar-lo
a requeriment de qualsevol membre de l’organització.

Centre mèdic

Clínica Santa Creu, a Figueres

Horari
15:00 a 15:30

Rebuda de participants i lliurament de músiques

16:00

Inici Competició
Competició Prebenjamí
Competició Benjamí
Competició Aleví

17:00

Descans – Sorteig Lots
Exhibició ''DANCE ME''

17:20

Competició Infantil
Competició Cadet
Competició Juvenil
Competició Absoluta

18:15

Exhibició jutges

18:30

Lliurament d’obsequis i trofeus

** Aquest horari és aproximat i pot variar en funció de la participació

NORMATIVA TÈCNICA
1. ÀREA.
Es ballarà en una àrea aproximada de 15x15 metres. No hi haurà delimitació de l’espai
tot i que podran comptar-s’hi elements decoratius.
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
Tres jutges que demostraran el seu nivell amb una petita exhibició en finalitzar les
actuacions dels participants a cada jornada. En el dossier informatiu de cada jornada,
s’especificarà quins ítems de puntuació valorarà cada jutge. L’organització mirarà
d’aconseguir que els 3 jutges siguin diferents a cada jornada, en el cas que no pugui ser
així, valoraran ítems diferents en cadascuna.
Per aquesta edició, els jutges provindran de la ballarina i coreògrafa Nadia Pesarrodona
(www.nadiapesarrodona.com)
6. ÍTEMS
Els jutges de la competició puntuaran segons els següents 4 ítems:
⋅ IMPRESSIÓ GLOBAL (A puntuar per tots 3 jutges de l’1 al 10)
- Utilització de l’espai
- 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
⋅ 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 i 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)
7. MÚSICA.
Es lliurarà en format digital (mp3) via correu electrònic 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 (Cada Consell es responsabilitzarà de verificar la correcta
composició dels grups).
Les llicències de cada formació les lliurarà el seu responsable a l’organització, quan la
formació sigui requerida en l’espai reservat per l’organització a la pista, entre dues i tres
actuacions prèvies a la seva, per a la verificació de la composició dels grups.
10. ACREDITACIONS
L’organització posarà a disposició de cada entitat dues acreditacions de professorat
que permetrà l’accés a la pista quan la seva formació actuï. També correspondran per
entitat, quatre acreditacions de col·laboradors per tal d’accedir a la zona de vestidors
i ajudar als grups en la seva preparació abans de l’actuació.

11. PARTICIPACIÓ
⋅ Només podran perdre-hi part centres i entitats de les comarques de Girona
⋅ La categoria del conjunt, vindrà marcada per l’esportista de més edat.
⋅ Un màxim de dos participants de cada formació, podran prendre part a cada jornada,
en un màxim de dues formacions. Cada formació pot estar integrada com a màxim, per
dos participants 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.
⋅ Un cop finalitzat el termini d’inscripcions, no es podran realitzar canvis a la formació
dels equips.
# La normativa permet:
• Donar de baixa a membres d’un equip
• Incorporar nous esportistes a la competició 14-15
# La normativa no permet:
• Canvis de membres d’un equip a un altre
• Canvis de categoria d’un conjunt una vegada iniciada la lliga. S’entén per iniciada la
lliga una vegada s’hagin passat les inscripcions a la primera jornada.
12. RECLAMACIONS
Caldrà presentar-les per escrit al Consell Esportiu organitzador amb un dipòsit de 20€.
En cas que la reclamació s’accepti, es retornarà el dipòsit.
13. CLASSIFICACIONS
Hi haurà classificació de cadascuna de les Jornades Territorials en cadascuna de les
categories.
La Classificació final s’obtindrà a partir de la suma de les 4 jornades convocades.

14. TROFEUS I OBSEQUIS
Es lliuraran trofeus a les tres primeres formacions de cada categoria. Els trofeus
corresponents a la Lliga Territorial s’entregaran a l’última jornada.
Premi especial “Trofeu entitat”:
# Podran optar al “Trofeu Entitat” aquelles entitats que tinguin un mínim de 4 grups
participants.
# Per obtenir la classificació del “Trofeu entitat” es farà la suma de les 4 millors notes de
l’entitat per jornada.
# A la darrera jornada de la lliga territorial s’entregarà el premi del “Trofeu Entitat”.
15. PREUS
El preu d’inscripció a la lliga territorial és de 15,00€ per totes les categories. El preu de la
llicència esportiva escolar serà de 6,00€ per les categories Prebenjamí a Juvenil i de
8,00€ per la categoria absoluta.
16. INSCRIPCIONS
Les inscripcions a la Lliga Territorial de Hip Hop, es tramitaran a través del Consell
Esportiu d’origen entre l’1 de desembre i el 9 de gener.
El dilluns de la setmana anterior a la competició, s’haurà d’informar al Consell Esportiu
d’origen, els conjunts participants a la competició.
17. OBSERVACIONS
La responsabilitat de les coreografies i dels exercicis acrobàtics, recauran sobre les
entitats que representen.
- L'organització es reserva el dret de modificar aquesta normativa pel bé de la
competició.

ORDRE DE SORTIDA

1
2
3
4
5
6
7

CATEGORIA PREBENJAMÍ
GRUP - ENTITAT
GOODIES – XTREM SCHOOL
STUDIO BABY'S – STUDIO X FUNKY
LITTLE BY LITTLE – SISTER FUNK
PEQUES CREW – LA VIEJA ESCUELA
HARD CANDY – GIM JAZZ
STUDIO ROAR – STUDIO X FUNKY
BABIES XL – XTREM SCHOOL

1
2
3
4
5

CATEGORIA BENJAMÍ
GRUP - ENTITAT
SWEET DREAMS – CENTRE WELLNESS
LITTLE CHANGE – SISTER FUNK
BLUE KID'S – LA BLUE
PLAYTIME – XTREM SCHOOL
STUDIO MINIELEMENTS – STUDIO X FUNKY

GIRONÈS
ALT EMPORDÀ
GIRONÈS
GIRONÈS

1
2
3
4
5
6
7
8

CATEGORIA ALEVÍ
GRUP - ENTITAT
URBAN BABIES – LA VIEJA ESCUELA
STYLING SOUL – XTREM SCHOOL
LADIES SCRATCH – MOU-TE A MONT-RAS
NEW PEKES – SISTER FUNK
DANCING DOLLS – CENTRE WELLNESS
JAZZY BAND – GIM JAZZ
HARD BEAT – XTREM SCHOOL
STUDIO BOUNCE – STUDIO X FUNKY

COMARCA
GIRONÈS
GIRONÈS
BAIX EMPORDÀ
GIRONÈS
GIRONÈS
LA SELVA
GIRONÈS
GIRONÈS

1
2
3

CATEGORIA INFANTIL
GRUP - ENTITAT
FREESTYLE – XTREM SCHOOL
SWAG GRILS – LA VIEJA ESCUELA
STUDIO SHADOWS – STUDIO X FUNKY

COMARCA
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS

1
2
3
4
5
6

CATEGORIA CADET
GRUP - ENTITAT
MISS SQUAD – GIM JAZZ
SCRATCH DUO – MOU-TE A MOT-RAS
BIG BEATS – SISTER FUNK
STUDIO PROMISE – STUDIO X FUNKY
FLOW FEVER – ESCOLA AVANÇA
DREAM TEAM – LA VIEJA ESCUELA

COMARCA
LA SELVA
BAIX EMPORDÀ
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS

COMARCA
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS
LA SELVA
GIRONÈS
GIRONÈS

COMARCA

1
2
3

CATEGORIA JUVENIL
GRUP - ENTITAT
STUDIO LYRIC-S - SUTDIO X FUNKY
STEP BY STEP – ESCOLA AVANÇA
OLD STREET – LA VIEJA ESCUELA

COMARCA
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS

1
2
3
4

CATEGORIA ABSOLUTA
GRUP - ENTITAT
LOST – SISTER FUNK
STUDIO THE BOX – STUDIO X FUNKY
TCHAIKOVSKY – LA VIEJA ESCUELA
SISTERS – SISTER FUNK

COMARCA
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS
GIRONÈS

APARCAMENTS

