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El Cinquè Campionat de Hip Hop i Danses Urbanes "Ciutat de Reus" ROCK THE STAGE 2023 es 
portarà a terme el dissabte 15 d’abril de 2023 a Reus (Tarragona). 

Estarà organitzat pel Consell Esportiu del Baix Camp i per l'Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis de 
Reus.  Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus i de Reus Esport i Lleure, SA i amb el suport de la 

Secretaria General de l’Esport, la Diputació de Tarragona i del Consell Comarcal del Baix Camp. 

Els participants podran ser des d’infants, joves i adults que s'han iniciat en les danses urbanes fins 
a ballarins i ballarines amateurs i professionals. 
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HORARIS GENERALS 
Dia Horari Lloc Activitat 

Dissabte, 15 d’abril de 
2023 

A partir de les 
10h.  

Matí i tarda* 

Pavelló Olímpic 
Municipal de Reus 

CAMPIONAT 
ROCK THE STAGE 

Diumenge, 16 d’abril de 
2023 

Durant el matí a 
concretar 

Escola de Dansa i Arts 
Escèniques Artis de Reus 

WORKSHOPS 

*Aquest horari es pot veure modificat d’acord amb els grups i ballarins/es inscrits/es. 

 

 

 

 

UBICACIÓ 

 

 
PAVELLÓ OLÍMPIC 

MUNICIPAL DE REUS 
Carrer Mallorca, 1. 

43205 Reus (Tarragona) 
 

https://goo.gl/maps/nTwx7pbZ5sA2 

https://goo.gl/maps/nTwx7pbZ5sA2
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WORKSHOPS 
Durant el diumenge 16 d’abril de 2023 al matí, està previst impartir diferents tallers formatius  
(workshops) a les instal·lacions de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques ARTIS de l’Avinguda Pere 
el Cerimoniós, 78 de Reus: https://goo.gl/maps/yHvR19Pxsppxk69C6  

 
Inscripcions al següent FORMULARI de GOOGLE FORMS. 
 

Preus: 

− INSCRIPCIÓ A 1 WORKSHOP:  30,00 euros per persona 
− INSCRIPCIÓ A 2 WORKSHOPS: 50,00 euros per persona 
− INSCRIPCIÓ A 3 WORKSHOPS: 70,00 euros per persona 
− INSCRIPCIÓ A 4 WORKSHOPS: 90,00 euros per persona 

 
 

 
Número de compte de BANC 

SABADELL:  
ES12 0081 5238 1400 0114 

7815 
 

Caldrà indicar el següent 
concepte: WORKSHOPS2023 + 

NOM I COGNOMS DE LA 
PERSONA INSCRITA. 

 

Caldrà enviar el comprovant de 
transferència a l’adreça 

info@artisreus.cat . 

 

 

https://goo.gl/maps/yHvR19Pxsppxk69C6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccvUSP6PrvLefainIEVIB9Q_yOGjgk6e8pKTXsAI65yfP3jA/viewform
mailto:info@artisreus.cat
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HORARIS  
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 
Dissabte, 15 d’abril de 2023 
De 8:45h a 10h. ACREDITACIONS PARTICIPANTS GRUPS DE MATÍ 
10:30 hores*. INICI DE LA COMPETICIÓ DE MATÍ 
ORDRE D'ACTUACIONS PER CATEGORIES:  

1. JUNIOR 

2. MINISOLISTA 

3. MINIPARELLES  

4. PREMIUM 

5. INFANTIL 

6. BABY 

 

Al finalitzar la competició:  LLIURAMENT DE TROFEUS GRUPS DE MATÍ 

 

 
 

De 14:30h a 15:30h*. ACREDITACIONS PARTICIPANTS GRUPS DE TARDA 
16 hores*. INICI DE LA COMPETICIÓ DE TARDA 
ORDRE D'ACTUACIONS PER CATEGORIES:  

1. SOLISTA 

2. PARELLES 

3. YOUTH 

4. ABSOLUTA 

5. PROFESSIONAL 

 

Al finalitzar la competició: LLIURAMENT DE TROFEUS GRUPS DE TARDA 
 

*Aquest horari es pot veure modificat d’acord amb els grups i ballarins/es inscrits/es. 
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LES CATEGORIES CONVOCADES 
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 

Categoria Components Edats 
Ballarins/es d’edats 

superiors 
Ballarins/es d’edats 

inferiors 

BABY De 4 a 20 
Nascuts/des entre el 2014 
i 2019 (ambdós inclosos). 

De 4 a 9: màxim 1 

De 10 a 20: màxim 2 
Es permeten (sense 

límit) 

INFANTIL De 4 a 20 
Nascuts/des entre el 2011 
i 2013 (ambdós inclosos). 

De 4 a 9: màxim 1 

De 10 a 20: màxim 2 
Es permeten (sense 

límit) 

JUNIOR De 4 a 20 
Nascuts/des entre el 2008 
i 2010 (ambdós inclosos). 

De 4 a 9: màxim 1 

De 10 a 20: màxim 2 
Es permeten (sense 

límit) 

YOUTH De 4 a 20 
Nascuts/des entre el 2005 
i 2007 (ambdós inclosos). 

De 4 a 9: màxim 1 

De 10 a 20: màxim 2 
Es permeten (sense 

límit) 

ABSOLUTA De 4 a 20 
Nascuts/des entre el 2004 

i anys anteriors. 
--- 

Es permeten (sense 
límit) 

PREMIUM De 4 a 20 
Nascuts/des entre el 1998 

i anys anteriors. 
--- Màxim 3 

PROFESSIONAL De 4 a 20 
Nascuts/des entre el 2004 

i anys anteriors. 
--- 

Es permeten (sense 
límit) 

SOLISTA 1 
Nascuts/des entre el 2008 

i anys anteriors. 
--- No es permeten 

MINISOLISTA 1 
Nascuts/des entre el 2009 
i 2019 (ambdós inclosos). 

No es permeten No es permeten 

PARELLES 2 
Nascuts/des entre el 2008 

i anys anteriors. 
--- 

Es permeten (sense 
límit) 

MINIPARELLES 2 
Nascuts/des entre el 2009 
i 2019 (ambdós inclosos). 

No es permeten No es permeten 
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BASES DE LA COMPETICIÓ 
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 
1. Es permetrà la participació de components en diferents grups, complementant la inscripció 

en cadascun d'ells, sempre i quan s'informi a l'organització prèviament i tenint en compte 
que serà obligatori complir la normativa d'edat que exigeixi la categoria. 

2. En la categoria PREMIUM, no podrà participar cap ballarí/na que no sigui amateur. No 
s'acceptarà la participació de professors/es d'altres disciplines relacionades amb la dansa 
ni ex ballarins/es professionals. 

3. Per participar en la categoria PROFESSIONAL, serà obligatori l'enviament d'un vídeo link 
amb una actuació del grup al correu electrònic del Campionat: info@hiphopreus.com . 
L'organització es reserva el dret de decidir si un grup està preparat per participar a la 
categoria Professional o bé ha d'inscriure's a la categoria Absoluta. 

4. L'organització del Campionat es reserva el dret de suspendre la competició de la 
categoria PROFESSIONAL si no s'arribés a un mínim de 5 grups inscrits. 

5. Tots els/les participants i acompanyants que mostrin una actitud poc respectuosa envers els 
demés (participants, públic, jutges/esses o membres de l’organització) seran 
automàticament expulsats/ades de la instal·lació i el seu grup, parella o solista serà 
penalitzat / penalitzada i/o desqualificat / desqualificada automàticament de la 
competició. 

 

  

mailto:info@hiphopreus.com
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PUNTUACIÓ 
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 
Cadascun dels jutges i jutgesses puntuarà sobre 20, d'acord a diferents criteris de puntuació. Sent 
la puntuació total sobre 100. 
Es puntuarà: 

1. La impressió global (transicions i utilització de l'espai, sincronització de grup, varietat de 
moviments, intensitat de la coreografia, vestuari i posada en escena). 

2. La interpretació musical. 
3. La creativitat i la originalitat. 
4. La tècnica específica del hip hop i de les danses urbanes. 
5. L'estil i la expressió. 

 

En cas d'empat guanyarà el grup o el/la ballarí/na amb la major puntuació en Impressió Global. 
En el cas de persistir l'empat guanyarà el grup o el/la ballarí/na amb la major puntuació en Tècnica. 
 
Es permetrà la utilització d'atrezzo en totes les categories sempre i quan els/les ballarins/es 
entrin i surtin amb ell dins el temps d'actuació permès. No es permetrà la utilització d'atrezzo que 
dificulti l'actuació del grup següent ni que alteri l'estètica de l'escenari. 
En totes les categories, es valoraran de manera més positiva les coreografies que mostrin estils 
autèntics i representatius del hip hop i de les danses urbanes que no pas les coreografies que 
mostrin fusions amb altres estils.  
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PENALITZACIONS 
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 
1. Es restaran 5 punts si es sobrepassa el temps establert de durada del show. 
2. Es restaran 5 punts si s'utilitzen idees o coreografies plagiades de videoclips i shows, sota 

presentació de proves evidents. 
3. Es restaran 5 punts si s'entra o es surt de l'escenari durant l'actuació. 
4. Es restaran 5 punts si s'utilitzen més de 32 temps seguits d'un altre estil de dansa que no 

correspongui amb els estils permesos a la normativa. 
5. Es restaran 5 punts per la utilització de l'atrezzo de manera errònia. 
6. Es restaran 5 punts al grup, parella o solista que no estigui preparat a l'hora de començar 

la seva coreografia. 
 
En les categories BABY, INFANTIL, JUNIOR i MINIPARELLES, dins de la puntuació d'Impressió 
Global, el jurat a criteri propi podrà penalitzar la utilització de cançons amb llenguatge obscè i 
irrespectuós, així com, exhibir actituds  i/o gestos no apropiats a l'edat dels participants. 
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MÚSICA i COREOGRAFIES 
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 
1. Per a les coreografies el temps mínim i el màxim serà de: 

Categoria Temps mínim Temps màxim 

BABY 

Dos minuts (2'00'') Tres minuts (3'00'') 

INFANTIL 

JUNIOR 

YOUTH 

ABSOLUTA 

PREMIUM 

PROFESSIONAL 

SOLISTA 
Un minut (1'00'') 

Un minut i 30 segons 
(1'30'') MINISOLISTA 

PARELLES 
Un minut (1'00'') 

Un minut i 30 segons 
(1'30'') MINIPARELLES 

 

2. El temps començarà a comptabilitzar-se a partir del primer so audible i finalitzarà amb el 
darrer so. 

3. Estaran permesos tots els estils de dansa que estiguin reconeguts a la cultura hip hop i 
danses urbanes, incloses les noves tendències que se'n derivin d'aquestes. 

4. De la mateixa manera es permetrà l'ús de qualsevol música. 
5. Serà obligatori pujar el muntatge musical en format WAV o MP3, a la plataforma WOP 

INSCRIPCIONES (https://www.wop.online/). 
6. El dia del Campionat, el/la responsable de cada grup haurà de portar una còpia en un 

PENDRIVE, amb una única pista gravada, que correspongui al muntatge musical. 
 

https://www.wop.online/
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CONDICIONS DE 
PARTICIPACIÓ 
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PREUS PER PARTICIPAR AL CAMPIONAT 
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 

Categoria Preu 

BABY 15,00 euros per participant 

INFANTIL 15,00 euros per participant 

JUNIOR 20,00 euros per participant 

YOUTH 20,00 euros per participant 

ABSOLUTA 20,00 euros per participant 

PREMIUM 15,00 euros per participant 

PROFESSIONAL 25,00 euros per participant 

SOLISTA 20,00 euros per participant 

MINISOLISTA 15,00 euros per participant 

PARELLES 20,00 euros per participant 

MINIPARELLES 15,00 euros per participant 
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EL PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 

Els grups, parelles i solistes, que participin al Campionat hauran de fer la inscripció online a través 
de la plataforma WOP INSCRIPCIONES ( https://www.wop.online/events/tinZeZ5sGp5qjGCYs ).  
Una vegada realitzat el pagament per transferència (el número de compte estarà disponible a la 
plataforma WOP INSCRIPCIONES s’enviarà una confirmació per escrit de la inscripció.  
 
Una vegada sobrepassat el darrer dia de la inscripció, si el grup o el/la ballarí/na no te 
formalitzat el pagament, aquest/a no tindrà dret a participar en el Campionat. 
L’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions abans del termini especificat si aquestes 
arriben a un volum màxim de participació. En aquest cas només quedaran inscrits aquells grups o 
ballarins/es que hagin formalitzat tot el procediment: inscripcions, pagament i documentació 
requerida. 
 

Darrer dia d’inscripció: 
24 de març de 2023 

 
Juntament amb la inscripció s'haurà de presentar la següent documentació: 

1. Fotocòpia escanejada del DNI / NIE / Llibre de família dels participants de totes les 
categories. 

2. Autorització PATERNA / MATERNA firmada de tots i totes els/les participants menors de 
18 anys. 

3. Full d’acceptació de la normativa, d’autorització dels drets d’imatge i de protecció de 
dades personals de tots els/les participants. 

4. Comprovant de transferència bancària del pagament de les inscripcions. 
5. Enllaç d'un vídeo amb l'actuació del grup per a la categoria PROFESSIONAL.  

 

  

https://www.wop.online/events/tinZeZ5sGp5qjGCYs
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POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIONS 

CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 
 

Les cancel·lacions efectuades pels propis participants i/o escoles participants sense cap causa 
justificada no donaran dret a cap devolució. 
Si el Campionat s’hagués de suspendre o posposar per alguna causa excepcional o per 
circumstàncies atribuïbles a l’organització, es retornarà l’import íntegre de la inscripció o es 
donarà l’opció de mantenir el pagament per a futures edicions del Campionat 

 
 

 

ACREDITACIÓ DELS/LES PARTICIPANTS EL DIA 
DE LA COMPETICIÓ 

CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 
 

1. Tots/es els/les participants inscrits/es hauran de presentar-se en persona, a la taula 
d'acreditació, el DNI, NIE, Passaport, Llibre de família en totes les categories. 

2. Cada grup podrà inscriure un màxim de dos (2) responsables adults. 
3. Es comprovarà UNA A UNA la documentació de tots els/les participants o dels grups amb 

el límit d'edat. 
4. L'organització col·locarà en el canell de cada participant i entrenadors/es, la polsera 

acreditativa. Sense aquesta polsera acreditativa, no es permetrà l'accés a pista ni 
l'accés als vestuaris. Si es comprova que un/a ballarí/na està ballant sense ella, tot el seu 
grup quedarà automàticament desqualificat de la competició. 

5. Si es detecta que existeixen més components dels autoritzats, que sobrepassin l'edat 
permesa, tot el grup quedarà automàticament desqualificat de la Competició. 
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LA SAMARRETA DEL CAMPIONAT 
CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 

 

Es tornarà a posar a la venda la samarreta del Campionat Rock The Stage 
per totes aquelles persones que la vulguin obtenir. 

Les samarretes es podran sol·licitar amb antelació per correu 
electrònic a l’adreça info@hiphopreus.com  

 

Preu: 10,00 euros 
 

 
 

XARXES SOCIALS I COMUNICACIÓ  

− Pàgina web del Campionat: https://www.hiphopreus.com/ 
 

− Correu electrònic: info@hiphopreus.com  
 

− Pàgines web dels organitzadors: 
http://www.cebc.cat/ 
http://artisreus.cat/  
 

− Compte d’Instagram: @rockthestagehiphop  
 

− Compte de Facebook: @hiphopreus 
 

− Canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCrshLFSGR456Vv-zFzGgzyw  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:info@hiphopreus.com
https://www.hiphopreus.com/
mailto:info@hiphopreus.com
http://www.cebc.cat/
http://artisreus.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCrshLFSGR456Vv-zFzGgzyw
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EL JURAT 
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ELS PREMIS 
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Categoria Premis 

BABY  
Trofeus pels 3 primers grups 

classificats/des 

 
Medalles per a tots/es els/les 

participants. 

INFANTIL  
Trofeus pels 3 primers grups 

classificats/des 

 
Medalles per a tots/es els/les 

participants. 

JUNIOR  
Trofeus pels 3 primers grups 

classificats/des 

 
Medalles per a tots/es els/les 

participants. 

YOUTH  
Trofeus pels 3 primers grups classificats/des 

ABSOLUTA  
Trofeus pels 3 primers grups classificats/des 

PREMIUM  
Trofeus pels 3 primers grups 

classificats/des 

 
Medalles per a tots/es els/les 

participants. 
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Categoria Premis 

PROFESSIONAL  
Trofeus pels 3 primers grups 

classificats/des 

 
1r premi: 1.000,00 euros  
2n premi: 500,00 euros 
3r premi: 250,00 euros 

SOLISTA  
Trofeus pels 3 primers/es 

classificats/des 

 
1r premi: 100,00 euros 
2n premi: 75,00 euros 
3r premi: 50,00 euros 

MINISOLISTA  
Trofeus pels 3 primers/es 

classificats/des. 

 
Medalles per a tots/es els/les 

participants. 

PARELLES  
Trofeus per les 3 primeres parelles 

classificades. 

 
1r premi: 200,00 euros 
2n premi: 150,00 euros 
3r premi: 100,00 euros 

MINIPARELLES  
Trofeus per les 3 primeres parelles 

classificades 

 
Medalles per a tots/es els/les 

participants 

 

Els premis en metàl·lic de les categories PROFESSIONAL, SOLISTA i PARELLES 
s’abonaran en un termini màxim de 3 mesos a comptar de l'endemà de la 

presentació del rebut d’abonament, degudament signat i amb el compte bancari 
del grup i/o ballarí/na premiat/ada. 
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ENTRADA 
SOLIDÀRIA 
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Per cinquè any, el Campionat Rock The Stage col·laborarà amb l'Associació ACNEFI.  
http://www.acnefi.org/ i per quart any també ho farà amb la Asociación ENACH 
http://www.enach.org/ 
 

 

ACNEFI (Associació Catalana de les 
Neurofibromatosis) és una petita 
associació sense ànim de lucre que dona 
suport als afectats d’aquesta malaltia i 
col·labora amb projectes d’investigació i 
de millora de la vida dels afectats. 
La Neurofibromatosi Tipus 1 (NF1) és una 
malaltia minoritària que afecta principalment al sistema nerviós.  La malaltia provoca un 
creixement descontrolat de tumors per qualsevol part del cos així com trastorns d’aprenentatge i 
conducta, displàsies als ossos del cos i dificultats cognitives. 
 

 

ENACH és una ONG sense ànim de lucre que dona suport als 
afectats per alguna de les malalties ultra rares del grup NACH 
(Neurodegeneració per Acumulació Cerebral de Ferro). 
En l'actualitat no hi ha cap tractament per a les ENACH i només es 
pot subministrar tractament pal·liatius als pacients afectats. 
Aquest tipus de malalties (11 variants) es solen manifestar en els 
primers deu anys de vida. Un nen o nena aparentment sa , de 
sobte, comença a manifestar el primers símptomes .  
Els principals efectes solen ser: neurodegeneració progressiva, 
atrofia muscular general i, en molts casos, demència, fent que fins i 
tot molts d'ells no visquin més enllà del 25 anys. 
 

  

http://www.acnefi.org/
http://www.enach.org/
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VOLS VENIR A VEURE EL CAMPIONAT A 
REUS?  

CINQUÈ CAMPIONAT DE HIP HOP I DANSES URBANES “CIUTAT DE REUS” 
 

Els organitzadors del Campionat Rock The Stage recolliran les donacions de totes les persones 
que assisteixin al Campionat i es lliuraran íntegrament a l’Associació ACNEFI i a l’Associació 
ENACH.  
Els donatius permetran veure aquest Campionat com a públic i s’hauran de fer efectius a la 
plataforma ENTRADIUM: https://entradium.com/events/campeonato-rock-the-stage-2023  

 
Les entrades – donacions consistiran en: 

− ENTRADA SOLIDÀRIA* per assistir DISSABTE MATÍ: 5,00 euros 
− ENTRADA SOLIDÀRIA* per assistir DISSABTE TARDA: 5,00 euros 

*Aforament limitat. No es permetrà l'accés al recinte sense el document oficial emès pels organitzadors del 
Campionat Rock The Stage 2023. 

 
POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ i DEVOLUCIÓ: les cancel·lacions efectuades una vegada s'hagi 

realitzat el donatiu, no donaran dret a cap devolució. 
Si el Campionat s’hagués de suspendre o posposar per alguna causa excepcional o per circumstàncies 

atribuïbles a l’organització, es retornarà l’import íntegre del donatiu exceptuant les despeses de 
gestió, si s’escau. 

 

 
 
 

 

 

 

https://entradium.com/events/campeonato-rock-the-stage-2023


Cinquè Campionat ROCK THE STAGE 2023 
Reus, 15 d’abril de 2023 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cinquè Campionat de Hip Hop i Danses Urbanes 

“Ciutat de Reus” Rock the Stage 2023 

info@hiphopreus.com · https://www.hiphopreus.com  
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	Preus:
	Els donatius permetran veure aquest Campionat com a públic i s’hauran de fer efectius a la plataforma ENTRADIUM: https://entradium.com/events/campeonato-rock-the-stage-2023

