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Quan? 

On? 

Informació 
Competicions convocades: 
 Open Federació 2017 Sincro
 Gala Final Challenge.cat (sessió tarda)

 
 Preus:  

o Challenge.cat: gratis (per invitació)
o Ball Sincronitzat: 5€ per participant

 

 

Els esportistes no federats hauran d’afegir 
 
Balls Challenge.cat:  

 

 

 

 
 
 
 
Sub 13 Promo:    
Sub 13 Màster: Vals, Tango

 

Enviament de les inscripcions a Ball-Run via fax
Els participants  han de fer constar el nom d’un Club o Tècnic 
El pagament de la inscripció es farà el mateix dia de la 
Entrada públic: Sessió matí:   7€ / Menors de 6
  Sessió tarda:  15€ (taula a pista i c
  Sessió matí i tarda:  20€ / Menors de 6 anys i majors de 65: 15€
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Diumenge 3 de desembre 
Obrim portes a les 9:00h 

Sant Joan Despí (Barcelona)
CBE Freedom Dance 
Av. de Barcelona 22 
 

 

 
Open Federació 2017 Sincro-Llatí (sessió matí) 

(sessió tarda) 

gratis (per invitació) 
€ per participant – Fins a 13 anys: gratis 

Els esportistes no federats hauran d’afegir 8€ a la inscripció en concepte de llicència temporal (inclou assegurança esportiva)

   Vals,Tango i QuickStep / Samba, Txa txa txà i Jive
Vals, Tango, Vals Vienès i QuickStep /Samba, Txa txa txà

via fax (93 299 12 13) o e-mail (info@ballrun.net) 
de fer constar el nom d’un Club o Tècnic federat 

El pagament de la inscripció es farà el mateix dia de la competició al retirar el dorsal 
Menors de 6 anys i majors de 65: gratis  

€ (taula a pista i còctel) Reserva prèvia enviant formulari disponible al web de la FCBE i de BallRun
€ / Menors de 6 anys i majors de 65: 15€ 

Challenge.cat 
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 de 2017 
 

(Barcelona) 

a la inscripció en concepte de llicència temporal (inclou assegurança esportiva) 

i Jive 
i QuickStep /Samba, Txa txa txà, Rumba i Jive 

òctel) Reserva prèvia enviant formulari disponible al web de la FCBE i de BallRun 


