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Copa Comarcal d’Artística
Normativa tècnica

Atenció al públic: C /Progrés, 22 – Ripoll (17500)

Telèfon núm. 972703211 / FAX núm. 972702654

A/e: consellesportiu@ceripolles.cat

Objectiu de la Trobada
La Copa Comarcal d’Artística és una oportunitat perquè les esportistes més joves,
que s’inicien en la gimnàstica artística, puguin experimentar com és una jornada
de competició d’aquesta modalitat, sense la pressió de la classificació i del resultat
assolit, perquè independentment de la puntuació aconseguida totes les gimnastes
reben el mateix premi (obsequi) de participació.

Categories convocades
• Iniciació:
• Prebenjamina:
• Benjamina

participants nascudes els anys 2014 i 2015
participants nascudes els anys 2012 i 2013
participants nascudes els anys 2010 i 2011

Condicions per poder-hi participar

• Les participants han d’estar en possessió de la corresponent llicència
d’esportista dels Jocs Esportius Escolars, tramitada pel seu consell esportiu
d’origen.

• Han de participar en la categoria que els correspon pel seu any de
naixement.
• Les participants amb patologies especials, poden prendre part en la
categoria immediatament inferior a la que els correspon per la seva edat,
prèvia acreditació documental de la seva situació.
• Les participants no poden estar inscrites en la Lliga Territorial de
Gimnàstica Artística organitzada pels consells esportius de les comarques
de Girona.

Aspectes tècnics
a) Data i lloc de la prova:
Dissabte, 28 de març de 2020, a partir de les 16:30 hores
Pavelló Municipal de Llandrius
Ctra. de Molló, s/n – Zona Esportiva –
17867 – Camprodon

b) Sistema de competició
La jornada té el format de trobada. Les tutores de joc puntuaran les diferents
actuacions, però no es confeccionarà una classificació final.

c) Modalitats i nivells de competició
La competició es convoca només en modalitat individual i un únic nivell
que és el B1 de la Lliga Territorial de Gimnàstica Artísitca.
d) Inscripcions: terminis, preus, etc.
La quota d’inscripció és el cost de la tramitació de la llicència d’esportista.
Les inscripcions es faran a través de les entitats esportives, en el full d’inscripció,
i es faran arribar per correu electrònic a l’adreça consellesportiu@ceripolles.cat,
abans del dia 12 de març de 2020.

e) Calendari de tràmits
12 de març
19 de març
24 de març
28 de març

Finalitza el termini d’inscripcions de les participants
Publicació de l’ordre d’actuació provisional
Finalitza el termini per a comunicar les baixes de la llista d’inscrits
Copa Comarcal d’Artística

f) Integratius per categoria
Els integratius o requisits tècnics són els estipulats per la Unió de Consells
Esportius (UCEC) per al nivell B.
Les participants de la categoria iniciació realitzaran els mateixos exercicis
que la categoria prebenjamina.

Puntuació, classificacions, guardons i jutges
• El sistema de puntuació dels exercicis es basa en el barems estipulats per la
UCEC.
• Les encarregades de puntuar les actuacions de les participants seran les
tutores de joc de la UCEC.
• No es farà cap tipus de classificació. A les entitats participants se’ls
lliurarà còpia de les puntuacions de totes les participants seguint l’ordre
d’actuació.
• Totes les participants rebran el mateix obsequi de participació, després de
la desfilada final.
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Altres dades d’interès
Els organitzadors poden modificar discrecionalment aquesta normativa tècnica pel
propi bé de les participants i del desenvolupament de l’activitat, i seran els
responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de la competició que
no estiguin contemplades en aquesta normativa.

Aspectes legals
Amb l’objectiu d’informar de la realització de l’activitat, i de deixar-ne constància
gràfica, l’organització realitzarà un reportatge fotogràfic que es difondrà
parcialment des del lloc web https://www.facebook.com/CERipolles/. Demanem
a les entitats participants que ens comuniquin si alguna de les seves esportistes han
manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva imatge personal.
Amb posterioritat a la difusió de les imatges, els representants legals de les
participants poden manifestar la seva oposició a la difusió mitjançant escrit al
Consell Esportiu del Ripollès, carrer del Progrés, número 22, de Ripoll (17500).
La petició serà atesa immediatament un cop rebuda.
En tot el text d’aquest document, qualsevol referència a la participant, a
l’entrenadora, la delegada, la jugadora, la tutora de joc, etc., expressada en gènere
femení, no és un signe de discriminació sinó que, s’aplica també al gènere masculí.
La fórmula s’ha escollit només per a simplificar.

