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Campionat Comarcal de Gimnàstica Artística
Normativa General

A/e: consellesportiu@ceripolles.cat

1.- Categories convocades
Prebenjamina
Benjamina
Alevina
Infantil
Cadet-Juvenil

Nascuts/des en els anys 2013 i 2014
Nascuts/des en els anys 2011 i 2012
Nascuts/des en els anys 2009 i 2010
Nascuts/des en els anys 2007 i 2008
Nascuts/des entre els anys 2003 i 2006 ambdós inclosos

2.- Condicions de participació
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a) Requisits dels i de les participants

− Tenir la llicència d’esportista dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
− Participar en la categoria que correspon al seu any de naixement, tret dels
casos
d’esportistes
amb
patologies
especials,
acreditades
documentalment, que poden participar en la categoria immediatament
inferior a la seva edat.

b) Requisits de les entitats
−

Presentació de la declaració responsable conforme disposar de totes les

declaracions individuals de les esportistes, les tècniques i les
col·laboradores que han d’accedir a la instal·lació durant la realització de
les jornades, conforme no han tingut simptomatologia compatible amb la
COVID-19, no ha estat positives, no han conviscut amb persones que ho
hagin estat, ni han tingut contacte estret amb persones afectades per la
mateixa durant els darrers 14 dies, així com el compromís d’informar a
l’organització en cas de tenir-ne un cop signada la declaració.

3.- Aspectes tècnics
a) Es convoca la competició en modalitat individual, tant masculina com a femenina.
b) La competició femenina es divideix en dos nivells: A i B
c) Els exercicis obligatoris de la competició femenina són: salt, barra d’equilibri i
terra.
En el cas de la competició masculina són: salt, minitramp i terra.
Els requisits tècnics de cadascuna de les competicions són els que recull la
normativa de gimnàstica artística de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
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d) La data de la prova és el dissabte 15 de maig de 2021 al Centre de Tecnificació
Esportiva de l’Avellaneda de Ripoll.
e) Ordre de participació
− La participació s’agruparà per entitats participants.
− Es reduiran el número d’esportistes a cada divisió.
− Es fixarà una zona d’entrada i una de sortida de la pista, en llocs
diferenciats que tothom haurà de respectar.
f) Inscripcions i altres terminis
− Les inscripcions s’han de fer mitjançant el full d’inscripció des del dia 23
d’abril fins al dia 5 de maig.
− Les inscripcions s’han de fer telemàticament a l’adreça de correu
electrònic: consellesportiu@ceripolles.cat
− Les inscripcions fora de termini o realitzades sense seguir el tràmit fixat
no seran acceptades.
− La inscripció és gratuïta.
− Les entitats podran comunicar les baixes de darrera hora fins a les 15 hores
del dijous, 13 de maig. Amb posterioritat les baixes o no presentació a la
competició tindran una penalització de 3€ (tres euros) tret dels casos de
força major que caldrà justificar documentalment.
g) Suport musical
− La música per a les categories benjamina i prebenjamina, de la modalitat
femenina, és obligatòria.
− En la resta de categories femenines la música és lliure.
La música de les gimnastes s’ha d’enviar al consell esportiu en format
MP3 abans de l’11 de maig.

4.- Classificacions i premis
a) Es confeccionarà una classificació per modalitat (masculina o femenina) i per
categories.
b) Com a mesura de prevenció enfront la COVID-19, s’eliminen les desfilades dels
i de les participants i els actes de lliurament de premis.
c) Els resultats i les classificacions es lliuraran, per correu electrònic, el dilluns
posterior a la competició.
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Mesures d’higiene i seguretat enfront la COVID-19
1. La participació a qualsevol activitat implica el coneixement en detall i
l’acceptació de la totalitat del protocol de represa de les activitats de la Unió de
Consells Esportius de Catalunya.
2. Per participar a les jornades de la competició, les entitats han de presentar una
declaració responsable conforme disposen d’una declaració individual de totes
les esportistes i les tècniques inscrites.
3. La formació de grups estables és obligació de l’entitat esportiva. No es pot
inscriure cap esportista que no estigui assignada a una grup estable de l’entitat.
4. En el dossier de cada competició s’especificarà el protocol d’ús de la instal·lació
que acull la prova esportiva (regulació de les mesures de seguretat, ús o no de
vestidors, accés de públic restringit o tancat, accessos d’esportistes, sentits de
circulació, etc.)
5. La traçabilitat es controlarà mitjançant les inscripcions: nominals i de grups
estables.
6. La mascareta serà d’ús obligatòria en tot moment i per a tothom: públic si és
permet, personal tècnic, personal assistent, tutores de joc i esportistes. Només
quedaran exemptes les esportistes quan realitzin l’activitat física.
7. Es garantirà el compliment de les mesures d’higiene, neteja i desinfecció
pertinents.
8. Es prendrà la temperatura a totes les esportistes i les tècniques. La temperatura
màxima per accedir a la instal·lació és de 37,4ºC.
Les persones amb una temperatura compresa entre 37,2º i 37,4ºC, hauran de fer
una segon control de temperatura cinc (5) minuts més tard. Si mantenen una
temperatura superior a 37ºC hauran de portar la mascareta posada tota l’estona,
inclús durant la pràctica esportiva. Aquests casos, cal comunicar-los al
responsable COVID de la competició amb l’objectiu de fer-ne un seguiment i/o
seguir els protocols establerts.
9. Les esportistes tindran un horari d’arribada i sortida de la instal·lació. Les
gimnastes només podran estar a la instal·lació el temps establert per
l’organització.
10. Cada gimnasta ha de portar el seu propi avituallament líquid. Atès que no
l’organització no el facilitarà. No està permès menjar a l’espai de competició.
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Mesures d’higiene i seguretat específiques

Inici de l’activitat
 Per evitar aglomeracions les participants s’agruparan per categories i nivells.
Només podran accedir a la instal·lació aquestes participants.
 L’organització de la participació a les competicions intentaran mantenir al màxim
els grups estables per tal de garantir la traçabilitat en cas de contagis.
 En els casos que es permeti l’accés del públic a la instal·lació, tothom haurà de
registrar-se prèviament amb les seves dades personals i de contacte, així com la
declaració responsable. Aquest registre es guardarà durant un màxim de 30 dies,
complirà amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i del Reglament Europeu 679/2016.
El registre previ serà imprescindible per poder accedir a la instal·lació
 Només podran accedir a la instal·lació les tècniques degudament acreditades i que
hagin presentat la declaració responsable signada.
 Es farà una presa de temperatura a totes les esportistes i a les tècniques, aquest
procés també servirà de control d’assistència i permetrà garantir la traçabilitat de
les participants a la prova. Després de la presa de la temperatura, les participants
s’hauran de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica.
 Els/Les esportistes hauran de venir equipats de casa, no es pot garantir que es
pugui disposar de vestidors per a la prova.
 Els/Les esportistes per accedir a la instal·lació esportiva ha de portar la mascareta
posada, i portar un calçat de recanvi diferent al del carrer. No es permet la
presència de participants descalços.
Durant l’activitat
 Cada entitat/ grup estable disposarà d’un espai per fer l’escalfament general i on
deixar la roba i la resta de material... Les gimnastes i les tècniques de cada club,
un cop arribin al pavelló hauran d’anar a l’espai reservat a la seva entitat.
 Les participants han de portar una tovallola per fer l’escalfament general i seure.
L’escalfament es realitzarà a la zona reservada a l’entitat i al damunt de la
tovallola.
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 Les gimnastes han de portar la mascareta posada durant la seva estada a la
instal·lació, tret de quan executi els exercicis gimnàstics de la competició. També
ha de portar un calçat de recanvi diferent al del carrer, no es permet la presència
de participants descalces.
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 L’organització disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica en diferents
espais de la competició per tal que les gimnastes puguin rentar-se les mans abans
i després del seu exercici.
Final de l’activitat
 Un cop finalitza la darrera rotació de la competició les gimnastes i les tècniques
de les entitats han d’abandonar l’espai de la competició per tal de procedir a la
seva desinfecció i ventilació abans de la competició del grup següent.

