
REGLAMENT BODY FORM KID 

I. INFORMACIÓ GENERAL 

MODALITAT 

BODY FORM KID COMPETICIÓ 

El Body Form Kid de competició és una modalitat esportiva en la qual l'atleta ha de demostrar, 

mitjançant una rutina coreogràfica, la seva condició física (força, resistència, flexibilitat, sempre 

adequada a la seva edat) així com la seva habilitat psicomotriu, en aquesta rutina també haurà de 

veure's reflectida la capacitat de l'atleta en quant a creativitat, expresivitat i bona integració de la 

rutina amb la música escollida per a aquesta coreografia. 

PROPÒSIT GENERAL DEL CODI DE PUNTUACIÓ 

El propòsit del següent codi, és garantir una avaluació, el més objectiva possible de la rutina 

coreogràfica. 

El seu coneixement, així mateix, servirà també a entrenadors i atletes per a la preparació de les 

seves competicions. 

JUTGES 

Els jutges han de tenir una vinculació o connexió amb el món del fitness de competició, de la 

dansa, gimnàstica aeròbica, rítmica, hip-hop, esportiva... i hauran així mateix d'ampliar els seus 

coneixements constantment. 

PLAFÓ DE JUTGES PER A UNA COMPETICIÓ 

El plafó es compon d'un nombre variable de jutges depenent de la categoria del            

campionat. 

Mai n'hi haurà un nombre inferior a 7 jutges. 

Modalitat de jutges: 

-  jutge d'artística (2) 

-  jutge de tècnica (2) 

-  jutge crono i penalització (1) 

-  jutge d'estadística i principal (1) 

CATEGORIA DE LES COMPETICIONS 

CAMPIONATS REGIONALS 

CAMPIONATS INTERTERRITORIALS 

CAMPIONAT D'ESPANYA 

CAMPIONATS INTERNACIONALS 

* A CONSULTA 



 

II.  COMPETICIÓ 

 GENERALITATS 

2.1 PARTICIPANTS 

- Podran participar tots els atletes que estiguin en posesió de la llicència de l'any en curs. 

- Per representar a un club o entitat esportiva, aquest haurà d'estar afiliat a la Federació 

 Catalana de Físic-culturisme, i haver abonat la quota corresponent a l'any en curs. 

- Un competidor individual podrà també, si així ho desitgés, competir en la 

 categoria de duos, trios o grup. 

- Tots els competidors menors d'edat hauran de presentar a l'organització del 

 campionat un document d'autorització signat pel pare, mare o tutor. 

2.2 INSCRIPCIONS 

- Les inscripcions hauran de realitzar-se amb un mínim de 10 dies d'antelació amb 

 referència a la data de la competició. 

- Tota inscripció presentada fora de termini no serà acceptada. 

- En cas de produir-se una baixa en la competició el club al qual pertany el 

 competidor haurà de comunicar a l'organització (jutge principal) la baixa del mateix. 

2.3 CATEGORIES 

Individual 

- Benjamí 5-6-7 anys 

- Aleví 8-9-10 anys 

- Infantil 11-12-13 anys 

- Júnior 14-15-16 anys 

- Sub 21 17-18-19-20 anys 

Duo 

- Benjamí 5-6-7 anys 

- Aleví 8-9-10 anys 

- Infantil 11-12-13 anys 

- Júnior 14-15-16 anys 

 

 



Trio 

- Benjamí 5-6-7 anys 

- Aleví 8-9-10 anys 

- Infantil 11-12-13 anys 

- Júnior 14-15-16 anys 

Grup Body Form 

- Benjamí 5-6-7 anys 

- Aleví 8-9-10 anys 

- Infantil 11-12-13 anys 

- Júnior 14-15-16 anys 

Fantasia 

- Benjamí 5-6-7 anys 

- Aleví 8-9-10 anys 

- Infantil 11-12-13 anys 

- Júnior 14-15-16 anys 

- Absoluta Els components del grup poden tenir qualsevol edat. 

A cada una de les categories hi haurà: 

- Individual masculina 

- Individual femenina 

- Duos, trios i grup seran mixt o del mateix sexe. 

** Les edats dels competidors no es regiran per la data de naixement si no 

 per l'any de naixement.** 

Qualsevol competidor de categoria inferior podrà augmentar de categoria. 

En trios es permetrà que un dels components pugui ser d'una categoria immediatament 

 superior. 

En grups es permetrà que hi hagi components de categoria immediatament 

 superior en els següents supòsits: 

- Grup de 4 a 6 components: 1 

- Grup de 7 a 10 components: 2 

- Grup d'11 a 16 components: 3 

- Grup de 16 o més components: 4 



2.4 ORDRE DE SORTIDA 

L'ordre de sortida es realitzarà per sorteig, el qual es portarà a terme una setmana abans de la 

data de competició. 

2.5 LLICÈNCIES I DOCUMENTACIÓ 

El dia anterior al campionat si aquest fos nacional o el mateix dia de la competició, una o dues 

hores abans de l'inici de la mateixa, l'atleta presentarà la seva llicència federativa i el D.N.I, o 

llibre de familia, per comprovar la categoria a la qual pertany, en aquest mateix moment els 

organitzadors agafaran la música i donaran les acreditacions als atletas i entrenadors 

(l'entrenador haurà de tenir la llicència de l'any en curs sinó, no podrà accedir al recinte on es 

troben els competidors). 

2.6 INSTAL.LACIONS PER A LA COMPETICIÓ 

Es necessitarà un teatre, sala de convencions o pavelló d'esports amb un aforament adequat al 

nivell del campionat que se celebri, al nombre de competidors i espectadors. 

2.7 ÀREA D'ACTUACIÓ 

L'àrea d'actuació no serà mai inferior a 9m per 9m ja que si no dificultaria la realització correcta 

i sense riscos de les coreografies. El terra haurà d'estar en bones condicions, sense ressalts ni 

objectes que sobresortin, així s'evitaran possibles accidents. 

L'anagrama de la Federació Catalana de Físic-Culturisme serà l'únic cartell que es trobi a 

l'escenari, aquest es trobarà situat en el fons de l'àrea d' actuació i d'una manera visible. 

2.8 ÀREA D'ESCALFAMENT 

El recinte haurà de disposar d'un espai adequat per que els atletes puguin realitzar l'escalfament. 

En aquest espai només podrà estar l'atleta i el seu entrenador. 

2.9 ÀREA D'ESPERA 

Aquesta àrea és la que precedeix a l'escenari de la competició i està connectada a el. En aquesta 

zona només es trobaran els dos competidors següents en l'ordre d'actuació i els seus entrenadors, 

estant prohibida la presència d'altres persones a excepció dels membres designats per 

l'organització, per al bon funcionament i fluïdesa de la sortida a escena. 

2.10 VESTUARIS 

S'haurà de disposar d'un mínim de dos habitacions a manera de vestuaris (masculins i 

femenins); els serveis hauran d'estar el més pròxim possible a aquestes depedències. 

2.11 PRIMERES FILES 

Les primeres files haurien de destinar-se per allotjar als convidats i persones de rellevància que 

assisteixin a l'esdeveniment, posiblement en algunes ocasions també serà el lloc que ocupin els 

jutges. 

A partir de la segona fila s'hauria de comptar amb un espai destinat als competidors que vulguin 

seguir la competició. 

 



2.12 SO I IL.LUMINACIÒ 

L'equip de so haurà de ser de bona qualitat amb la finalitat de garantir una òptima audició de la 

música emesa, així mateix es disposarà d'un micròfon per al us del president del jurat, del 

secretari i del mestre de cerimònies, aquest micròfon haurà de ser sense fil per així poder 

facilitar el desplaçament. 

La il.luminació haurà de ser adequada per poder veure amb claredat la rutina realitzada. 

2.13 PUBLICITAT 

Amb un temps suficient s'hauran d'haver realitzat i distribuït cartells informatius de la 

competició. En aquests s'especificarà: la categoria de la competició, lloc, dia, horaris, data límit 

d'inscripció, patrocinadors i les sigles de la Federació de Físic-Culturisme. 

També s'hauran enviat les circulars als gimnasos amb tota la informació pertinent, així mateix es 

notificarà als diferents mitjans de comunicació la realització d'aquest esdeveniment esportiu 

oferint-los una informació el més detallada possible del programa que es portarà a terme. 

2.14 OFICIALS 

Els oficials seran les persones encarregades de vigilar i informar als competidors i entrenadors 

de qualsevol dubte o problema que aparegui en el transcurs de la competició. 

S'haurà de tenir en compte el nombre de competidors per assignar el número d'oficials a aquest 

esdeveniment, també s'haurà de tenir en compte les edats dels competidors, ja que el número 

d'oficials sempre serà major que en qualsevol competició d'adults. 

En aquestes categories el paper dels oficials serà de gran importància per al bon funcionament i 

desenvolupament de la competició. 

2.15 CERIMÒNIA D'OBERTURA I CLAUSURA 

La cerimònia d'obertura donarà inici amb una benvinguda a tots els competidors i assistents, 

seguidament es presentarà el jurat, autoritats i personalitats assistents, a continuació es passarà a 

anunciar a tots els patrocinadors col.laboradors en aquesta competició. 

Desfilada inicial: desprès de les presentacions es farà una desfilada d'atletes, els quals s'aniran 

col.locant en l'àrea de competició per gimnasos participants (amb el seu cartell corresponent). 

En el cas del campionat d'Espanya cada regió haurà de portar la seva bandera. 

Desprès de que els competidors hagin abandonat l'escenari donarà inici la competició en si. 

La cerimònia de clausura s'iniciarà amb una desfilada dels competidors amb les mateixes 

característiques que el realitzat a l'inici de la competició, donant lloc seguidament al lliurament 

de trofeus, començant per la categoria Benjamí i prosseguint amb la resta en categoria 

ascendent. 

S'iniciarà amb les categories individuals femenines, individuals masculines, duos, trios grups 

Body Form i finalment fantasia. 

 

 

 



III. COREOGRAFIA 

3.1 MÚSICA 

La música de la coreografia serà seleccionada pel competidor i/o pel seu entrenador. 

Aquesta música ha d'estar composta per un tema musical o per la combinació de dos o més 

temes musicals. 

Només es permetrà la utilització d'efectes especials gravats damunt la música en la categoria 

fantasia. 

El CD que es faci servir a la competició només haurà de contenir la música de la rutina. 

La música haurà de ser entregada quan l'organitzador del campionat l'indiqui, normalment es 

farà com a mínim dues hores abans de l'inici de la competició. 

L'entrenador haurà de portar a la competició una còpia de seguretat de cada tema musical dels 

seus competidors. 

No es garanteix que es pugui provar la música abans de la competició. 

Qualsevol problema que pugui sorgir amb relació a la música serà analitzat pel jutge principal.  

3.2 TEMPS D'ACTUACIÓ 

Individual (femení/masculí): 90 segons (+/- 5s) 

Duos: 90 a 120 segons (+/- 5s) 

Trios: 90 a 120 segons (+/- 5s) 

Grup Body Form i Fantasia: 120 a 240 segons (+/- 5s)   

3.3 ENTRADES I SORTIDES DE L'ÀREA DE COMPETICIÓ 

Després de ser presentat, el competidor entrarà a l'àrea de competició i assumirà ràpidament la 

posició inicial. 

Finalitzada la coreografia l'atleta saludarà els jutges i espectadors i sortirà ràpidament de l'àrea 

d'actuació. 

En el cas de la categoria Fantasia si s'ha utilitzat algun material per a la realització de la rutina 

hauran de retirar-lo immediatament de l'escenari. 

3.4 VESTUARI 

La indumentària és de lliure elecció per part de l'atleta i/o entrenador, sempre tenint cura de que 

la mateixa no atempti contra el decor.  

3.5 CONTINGUTS DE LA COMPOSICIÓ 

L'exercici ha de mostrar un equilibri entre els moviments de dansa o moviments aeròbics (ball) i 

els elements de dificultat que hi ha a la mateixa. No ha d'haver predomini d'uns sobre els altres. 

Aquest exercici coreogràfic ha de deixar patent la condició física de l'atleta (força, resistència, 

flexibilitat) així com la seva qualitat artística i tècnica. 



3.6 GRUP D'ELEMENTS 

Familia d'elements: 

- Grup 1: elements de força dinàmica 

- Grup 2: elements de força estàtica 

- Grup 3: salt i gir 

- Grup 4: flexibilitat 

- Grup 5: elements acrobàtics 

Per a que una rutina estigui ben executada haurà de disposar en la composició com a mínim d'un 

exercici de cada familia d'elements. 

IV. JUTGES I FUNCIONS 

- Jutge tècnica i penalització 

- Jutge artística 

- Jutge estadística 

- Jutge crono i principal 

JUTGE TÈCNICA I PENALITZACIÓ 

Valorarà les qualitats físiques de l'atleta, aquelles que es puguin millorar amb l'entrenament 

(força, resistència, flexibilitat i habilitats motrius complexes). 

També valorarà l'execució tècnica dels elements realitzats en les coreografies. 

S'encarregarà també del control de la realització o no realitació dels elements obligatoris de les 

coreografies i de la resta de penalitzacions del codi. 

JUTGE ARTÍSTICA 

Aquest jutge valorarà la coreografia de manera global i la presentació de la mateixa. 

JUTGE CRONO I PRINCIPAL 

Serà l'encarregat de controlar el temps de la música de cada coreografia i  qualsevol 

eventualitat que passi dintre del marc de la competició. 

JUTGE ESTADÍSTICA 

És el jutge que recull les puntuacions i fa les operacions pertinents per  obtenir la nota final del 

competidor. 

 

 

 

 



V. SISTEMES DE PUNTUACIÓ 

La puntuació serà en base als criteris tècnics i als criteris artístics: 

Modalitat Body Form Kid: 

- Criteris tècnics: 75% 

- Criteris artístics: 25% 

Modalitat grups fantasia: 

- Criteris tècnics: 50% 

- Criteris artístics: 50% 

VI. APLICACIÓ CRITERIS TÈCNICS I ARTÍSTICS 

6.1 APLICACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS 

- Grups a valorar: 

a) Força 

b) Flexibilitat 

c) Resistència 

d) Habilitat motriu complexa 

a) Força 

Es valorarà: 

- La demostració de força muscular amb una varietat de moviments al terra i aeris. 

- L'equilibri entre moviments de força amb la part superior i inferior del cos així mateix 

 amb la part dreta i esquerra. 

-Tècnica d'execució correcte, mostrant un bon control de la mateixa, equilibri (estàtic 

 2 segons mínim), posició correcta així com el nivell de dificultat de l'exercici realitzat. 

- Control dels elements aeris i recepcions dels mateixos. 

- L'execució correcta i control de les transicions.  

No es valorarà: 

- Les temptatives pobres d'execució. 

- Les tècniques de moviments i transicions incorrectes. 

- La falta de control i precisió dels moviments de força. 

- La falta d'equilibri entre la força de la part superior i inferior. 

- No mantenir com a mínim 2 segons els elements de força estàtica. 



Duos, trios, grups: per a que els exercicis de força es valorin hauran de realitzar-

 los tots els membres del duo, trio, grup. 

b) Flexibilitat 

Es valorarà: 

- El grau de mobilitat de totes les articulacions importants. 

- Demostrar un bon nivell de flexibilitat tan estàtica com dinàmica. 

- L'equilibri de la part dreta i esquerra. 

- La facilitat d'execució. 

- Varietat d'elements en aquesta categoria. 

- La qualitat tècnica i de dificultat dels elements realitzats. 

- L'equilibri estàtic i dinàmic. 

No es valorarà: 

- Temptatives pobres d'execució. 

- La falta de varietat de moviments de flexibilitat que impliquen les articulacions  més   

 importants. 

- La tècnica d'execució i transicions incorrectes. 

- La falta d'equilibri estàtic i dinàmic. 

Duos, trios, grups: per a que els exercicis de flexibilitat es valorin hauran de 

 realitzar-los tots els membres del duo, trio, grup. 

c) Resistència 

Es valorarà: 

- L'habilitat per mantenir un alt nivell de intensitat al llarg de l'actuació a través d'una 

 gran varietat de moviments. 

No es valorarà: 

- La rutina on tots els elements de força i dificultat es trobin al començament de la 

 coreografia. 

- La pèrdua de la intensitat de la coreografia a mesura que aquesta transcorre. 

d) Habilitat Motriu Complexa 

Es valorarà: 

- Tots els elements que requereixin un alt nivell de coordinació i agilitat. 

- Tècnica d'execució correcta d'aquests elements complexos. 



No es valorarà: 

- Tècniques de moviments incorrectes. 

- Elements que per manca de control o domini dels mateixos posin en perill la 

 integritat del competidor. 

Duo, trio, grup: almenys un exercici d'habilitat complexa hauran de realitzar-lo  tots els 

components del duo, trio, grup. 

* No es podran realitzar més de quatre elements acrobàtics solts i només es podrà 

 executar una diagonal. 

6.2 APLICACIÓ DELS CRITERIS ARTÍSTICS 

a) Coreografia 

b) Presentació 

a) Coreografia: 

Es valorarà: 

- La innovació dels moviments i transicions. 

- La gran varietat de tècniques esportives de diferents disciplines. 

- L'originalitat 

- L'ús creatiu del espai. 

- La interpretació musical dinàmica i creativa, això significa l'ús de l'estructura de la 

 música i el ritme de la mateixa. 

No es valorarà: 

- Moviments i transicions no creatives. 

- Excessives repeticions de seqüències o combinacions. 

- La manca d'originalitat. 

- La pobresa en la utilització de l'espai.  

- La pobresa en la utilització de diferents tècniques esportives. 

- Ritme únic durant tota la rutina. 

- Mal ús de la música. 

Duo, trio, grup: en aquestes modalitats haurà d'haver interrelació amb els altres 

 components de l'equip, diversitat de formacions, torres... 

 

 



b) Presentació 

Es valorarà: 

- L'energia dinàmica, física i facial al llarg de tota l'actuació. 

- La capacitat del competidor de generar excitació i entusiasme. 

- La capacitat de vendre la rutina coreogràfica. 

- Varietat i continuïtat en la presentació dels elements que integren la rutina. 

- Sentit del ritme. 

- Expressió apropiada i animada. 

- Vestuari vibrant i adequat a la rutina executada. 

No es valorarà 

- L'actuació mancada d'energia. 

- Expressió i excitació pobres. 

- Expressions facial i corporal inadequades. 

- Falta de ritme (descompàs amb la música) 

- Distracció òbvia. 

- Falta de transmissió d'energia al jurat. 

- Vestuari inadequat a la música i rutina. 

 

VII. PENALITZACIONS 

- No realitzar un exercici de cada grup d'elements obligatoris es penalitzarà amb un punt 

 per exercici no realitzat. 

- Passar-se del temps de la música es penalitzarà amb un punt. 

- Realitzar més de 4 acrobacies individuals es penalitzarà amb un punt per cada una  

 realitzada de més. 

- Realitzar més de dos diagonals de acrobacies es penalitzarà amb un punt per cada 

 diagonal realitzada de més. 

- La categoria benjamí només podrà fer elements obligatoris de categoria A, cada element 

 d'altre categoria superior es penalitzarà amb un punt. 

- La categoria aleví només podrà fer elements obligatoris de nivell A i B, cada  element 

 d'altre categoria superior es penalitzarà amb un punt. 



- Si el competidor es retira de la pista sense haver finalitzat la música de la 

 coreografia, aquesta es donarà per nul.la. 

- Cada vuit musical on el competidor no executi cap moviment coreogràfic o 

 element, serà penalitzat amb 0,5 punts. 

 

VIII. PUNTUACIONS 

BODY FORM KID 

(Duo, trio i grup) 

- Els jutges de tècnica puntuaran del 0 al 20. A partir de 4 jutges de tècnica, la nota 

 màxima i mínima s'anul.laran. La suma de les notes hàbils donarà el resultat de la nota 

 tècnica. 

- Els jutges d'artística puntuaran del 0 al 10. A partir de 4 jutges d'artística, la nota 

 màxima i mínima s'anul.laran. La suma de les notes hàbils donarà el resultat de la 

 nota artística. 

- El jutge de crono i penalitzacions s'encarregarà de que el temps de la coreografia 

 sigui el correcte i d'aplicar les penalitzacions pertinents si aquestes donessin lloc. 

- La puntuació final de la coreografia serà la suma de la nota tècnica més la nota 

 d'artística i menys la nota de penalitzacions. 

 

BODY FORM FANTASIA 

- Els jutges de tècnica puntuaran del 0 al 10. A partir de 4 jutges de tècnica, la nota 

 màxima i mínima s'anul.laran. La suma de les notes hàbils donarà el resultat de la nota 

 tècnica. 

- Els jutges d'artística puntuaran del 0 al 10. A partir de 4 jutges d'artística, la nota 

 màxima i mínima s'anul.laran. La suma de les notes hàbils donarà el resultat de la 

 nota artística. 

- El jutge de crono i penalitzacions s'encarregarà de que el temps de la coreografia 

 sigui el correcte i d'aplicar les penalitzacions pertinents si aquestes donessin lloc. 

- La puntuació final de la coreografia serà la suma de la nota tècnica més la nota 

 d'artística i menys la nota de penalitzacions. 

 

  

  

 

 



 

 

 

 


