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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2010-2011

NORMA TÈCNICA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
TROBADES i FINALS TERRITORIALS - FINAL NACIONAL
1.- Categories convocades
BENJAMÍ
Cicle Mitjà d’Educació Primària
ALEVÍ
Cicle Superior d’Educació Primària
INFANTIL
Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria
CADET
Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria
JUVENIL
Educació Secundària postobligatòria
-

Nascuts/des
2001 - 2002
Nascuts/des
1999 - 2000
Nascuts/des
1997 - 1998
Nascuts/des
1995 - 1996
Nascuts/des
1993 - 1994

A les Finals Territorials estan convocades les categories aleví, infantil i cadet - juvenil
femení (nivells A i B) i masculí (nivell únic).
A les Trobades Territorials (no competitives – sense classificació) està convocada la
categoria benjamí femení (nivells A i B) i masculí (nivell únic).
A la Final Nacional només estan convocades les categories aleví, infantil, i cadet - juvenil
femení (nivell A) i masculí (nivell únic).

2.- Condicions de participació a les Trobades i Finals Territorials i Nacional
Podran participar a les Trobades i Finals de Gimnàstica Artística els/les gimnastes i els equips
que compleixin els requisits següents:
a) Número de gimnastes dels equips:
Nombre de components
4 (puntuaran les 3 millors notes per aparell)
3 (no es descartarà cap nota)
Als/a les gimnastes s’hi afegirà el personal tècnic (com a màxim 1 entrenador/a o delegat/a
per cada 5 esportistes).
És obligatori que el personal tècnic sigui major d’edat.
b) La participació és només per gimnastes sense llicència federativa.
c) Haver participat tots els/les gimnastes en l’àmbit local/comarcal/intercomarcal dels JEEC en
la mateix disciplina esportiva i representant a la mateixa entitat, i estar tots/es ells/es en
possessió del carnet dels JEEC.
d) Tots/es els/les gimnastes participaran a la categoria que els correspon per any de
naixement.
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e) Es permetrà la participació de gimnastes en una categoria immediatament superior només
per tal de potenciar la formació dels equips. En aquest cas, caldrà el document
d’autorització de la família.
f) En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories
inferiors a la que els hi correspon, caldrà el document d’autorització, un certificat mèdic, i el
corresponent certificat de disminució.
3.- Aspectes tècnics
a) Competició
Hi haurà competició femenina i masculina.
Els exercicis, requeriments tècnics, puntuació i música estan especificats a l’annex.
Cada participant haurà d’estar preparat/da en el lloc de sortida una actuació abans de la seva.
Qui perdi el torn establert quedarà automàticament desqualificat/da de la prova.
Se sumaran les notes obtingudes entre els tres aparells.
b)
Es
-

Exercicis competició femenina
realitzaran 3 exercicis obligatoris:
Salt
Barra d’equilibri
Terra

Sobre la música cal especificar que:
S’utilitzarà el suport CD ja que garanteix una major qualitat i és més fiable.
Per tal d’agilitzar les tasques organitzatives caldrà que:
Cada participant porti la seva pròpia gravació, és a dir, que no es podran compartir els
CD’s entre els/les participants d’una mateixa entitat. Cada participant ha de dur el seu CD.
La música estigui ja tallada i a la velocitat adequada.
La caràtula del suport vagi identificada amb el nom de l'esportista, la categoria i l’entitat.
És obligatori collocar la fotocòpia del carnet d’esportista a la caràtula del CD
Categoria
Categories benjamí i aleví - nivells A i B
Categories infantil, cadet i juvenil - nivells A i B
(la música obligatòria dels nivells A i B serà la mateixa).
c)
Es
-

Exercicis competició masculina
realitzaran 3 exercicis obligatoris:
Salt
Minitramp
Terra

Música
Obligatòria
Lliure

Norma tècnica Gimnàstica Artística
Curs 2010-2011

Data de publicació: 12 de novembre de 2010
Pàgina 3 de 3

d) Ordre de participació
S’estableix el següent ordre de participació:
Finals Territorials i Nacional
1. Categoria cadet - juvenil.
2. Categoria infantil.
3. Categoria aleví.
Trobades Territorials
4. Categoria benjamí.
e) Ordre d’actuació
L’ordre de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que tindrà lloc 03 dies abans de la competició
a la seu designada.
A primera hora de la jornada es donarà mitja hora d’escalfament general sense tocar aparells.
Seguidament s’iniciarà la primera competició fent la desfilada. Cada grup anirà directe al seu
aparell d’inici de competició, presentant-se als/a les jutges que passaran llista. Seguidament
es donaran de 3 a 5 minuts d’escalfament de l’aparell segons el número de gimnastes per
grup.
Sempre marcarà el temps d’escalfament la barra. Això es farà a cada rotació.
Com a norma general els escalfaments d’aparells no es per fer l’exercici sencer, és per provar
els elements tan acrobàtics com gimnàstics del mateix.
4.- Classificacions i guardons
S’establiran les següents classificacions per a les categories aleví, infantil i cadet – juvenil:
- Individual femení.
- Individual masculí.
- Equips femení.
- Equips masculí.
L’organització lliurarà un guardó als/a les tres 3 primers/es gimnastes i als 3 primers equips de
cada classificació.
Si es produeix la mateixa puntuació entre gimnastes el premi serà compartit ex aequo.
Per a la categoria benjamí es donaran a conèixer les notes, però no es confeccionarà cap
classificació.
5.- Aspectes jurídics i esportius
El Comitè Organitzador Territorial/Nacional podrà modificar discrecionalment aquesta Norma
Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats supracomarcals
dels JEEC, i serà el responsable de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició
que no estiguin contemplats en aquesta Norma Tècnica, aplicant les Directrius dels JEEC, el
document resum de Normes Tècniques publicat el 23 d’octubre de 2010 i les Normes de
Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC.
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BENJAMÍ FEMENÍ NIVELL A

SALT

REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

PENALITZACIONS
- No coordinar la batuda amb els dos peus al calaix de plint
- Posició incorrecta del cos,braços i cames sobre el plint.
- No bloquejar el cos durant el salt
- No controlar la recepció en semiflexió de cames.

Carrera de 10 m
Batuda amb un peu al trampolí, recolzant els dos peus al calaix de
plint i realitzar un salt amunt amb el cos bloquejat i els braços en
extensió al costat de les orelles, per caure dempeus sobre la
màrfega.

ESPECIFICACIONS
0,50
fins 0,50
0,50
fins 0,50

- Penalitzacions generals codi FIG

- Un trampolí
- Dos calaixos de plint.
- Alçada de la màrfega de
recepció: 40 cm

Es realitzarà un salt.

BARRA

1,50p

1. Entrada: Salt en extensió amb dos peus a la punta de la barra.
2. Doble pas, assamble i salt en extensió.
3. Elevació a la vertical sense manteniment, mínim a 45º.
4. 1/2 gir en passé i seguir 1/2 gir en relevé.
5. Àngel 2”
6. Sortida: Salt extensió per la punta de la barra.

0.50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,00 punts
- Per sota de 45º de la vertical
- No mantenir l’àngel 2”
- La manca d’un l’element
- La manca d’un element dins d’un enllaç
- Manca de ritme en els enllaços
- Només una passada de barra

v. de l’element+1p
v. de l’element+1p
v. de l’element+1p
v. de l’enllaç+1 p
c/v 0,30
0,50 p

TERRA

1. Roda, roda, roda.
2. Vertical tombarella a posició de gatzoneta, tombarella cames
obertes, tombarella a la posició dempeus.
3. Passatge de dansa: gambada (split 180º ), doble pas, galop.
4. Vertical pont amb dues cames.
5 Gir de 360ª.
6.Tombarella endavant, salt en extensió amb mig gir, tombarella
endarrere.

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,00 punts
- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 6 per la diagonal.
- Realitzar més de 3 passes en carrera abans de l’avantsalt
- La manca d’un element.
- La manca d’un element dins d’una línia acrobàtica o
passatge de dansa.
- La manca de ritme en els enllaços .

- Barra baixa
- Un trampolí.
- Temps: de 40’’ a 50”
- Sortida per l’extrem
contrari a l’entrada

- Penalitzacions generals codi FIG

3,00 p

Total 11,50 punts

c/v0.50
c/v 0,50
v. de l’element+1p
v. de l’enllaç + 1p

Total 13,00 punts
- Música obligatòria.
- Espai: 12 x 6

c/v 0.30

- Penalitzacions generals codi FIG

0,50

3,00 p

10,00 punts

Total 13,00 punts
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ALEVÍ FEMENÍ NIVELL A
REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

Entrada de paloma :
- Descoordinació de braços i cames en l’avantsalt
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
Recolzament :
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Espatlles avançades
- Recolzament prolongat
Segon vol:
- Manca d’impulsió,
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Manca d’extensió del cos
Recepció:
- No realitzar la posició de barca

Carrera de 10 m.
Temps de paloma: Recolzant un peu al trampolí, entrada de paloma
passant per la vertical, a caure d’esquena amb el cos bloquejat
sobre la màrfega (posició de barca), braços en extensió al costat de
les orelles.
SALT

PENALITZACIONS

L’entrada de paloma es realitzarà amb la tècnica de braços per
sota.
Es realitzarà un salt.

ESPECIFICACIONS

fins 0,50
0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50
fins 0,80
fins 0,50
fins 0,50

- Un trampolí
- Dos calaixos de plint
- Una petita màrfega per
cobrir els calaixos.
- Alçada de la màrfega de
recepció: 40 cm.

0,50

- Penalitzacions generals codi.

BARRA

2,00p
1.Entrada: Des del trampolí realitzar un impuls a passar la cama a
la posició de cavallet.
2.Assamble, sissone.
3.Vertical cames juntes. Mínim a 10º
4. Gir 360º
5.Tombarella endavant a posició de gatzoneta.
6.Sortida: Salt en extensió amb mig gir per la punta de la barra.

0.50
0,50
0,50
0,50
0,50
0.50

10,00 punts
- Per sota de 10º de la vertical
- La manca d’un l’element
- La manca d’un element dins d’un enllaç
- Parada en esquadra a la tombarella
- Manca de ritme en els enllaços
- No realitzar llançament Assamble a 45º
- Només una passada de barra

v. de l’element+ 1p
v. de l’element+1p
v. de l’enllaç+1p
v. de l’element+1p
c/v 0,30
0,30
0,50

Total

12,00 punts

- Barra mitja (80 cm)
- Un trampolí
- Temps: de 40’’ a 50”
- Sortida per l’extrem contrari
a l’entrada.

- Penalitzacions generals codi FIG

TERRA

3,00 p
1.Rondada, salt en extensió, quarta.
2.Vertical pont d’una cama, roda, remuntat. (sense pas entremig)
3.Passatge de dansa: gambada, doble pas, gambada ( split 180º).
4.Gir de 360º
5.Paloma d’una cama.
6.Tombarella llançada, salt mig gir, quarta

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,00 punts
- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 6 per la
diagonal
- Realitzar més de 3 passes en carrera abans de
l’avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’una línia acrobàtica
o passatge de dansa.
- La manca de ritme en els enllaços

Total 13,00 punts

c/v0.50
c/v 0,50
v. de l’element+1p
v. de l’enllaç + 1p

- Música obligatòria
- Espai: 12 x 6

c/v 0.30

- Penalitzacions generals codi FIG

3,00 p

10,00 punts

Total 13,00 punts
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INFANTIL FEMENÍ NIVELL A
REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

Primer vol :
- Descoordinació de braços i cames en l’avantsalt
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
Recolzament :
- Posició incorrecta del cos, braços i cames
- Espatlles avançades
- Recolzament prolongat
Segon vol:
- Manca d’impulsió,
- Posició incorrecta del cos, braços i cames
- Manca d’extensió del cos
Recepció:
- No realitzar la posició de barca

Entrada de paloma passant per la vertical, a caure d’esquena amb
el cos bloquejat sobre la màrfega (posició de barca) braços en
extensió al costat de les orelles.

SALT

PENALITZACIONS

L’entrada de paloma es realitzarà amb la tècnica de braços per
sota.

Es realitzarà un salt.

ESPECIFICACIONS

- Dos trampolins
fins 0,50
0,50

- Alçada de la màrfega de
recepció: 1,20 m

fins 0,50
fins 0,50
fins 0,80
fins 0,50
fins 0,50
fins 0,50

- Penalitzacions generals codi FIG

BARRA

2,50 p
1. Entrada: Des del recolzament facial, passar una cama a la
posició de cavallet sobre la barra.
2.Assamble + sissone + sissone.
3.Tombarella endavant a la posició de gatzoneta.
4.Vertical cames juntes. Mantenir 2”
5.Gir 360º
6.Sortida: Rondada amb mans a la punta de barra

0.50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,00 punts
- No mantenir la vertical 2”
- La manca d’un l’element
- La manca d’un element dins la sèrie gimnàstica
- Parada en esquadra a la tombarella
- Manca de ritme en els enllaços
- Només dues passades de barra

1.Rondada, salt, quinta (braços estirats).
2.Paloma d’una cama, paloma d’una cama.
3.Passatge de dansa: gambada,doble pas, gambada lateral (split
180º).
4.Gir 540ª .
5.Paloma de dues cames.
6.Vertical pont d’una cama, roda, remuntat. (sense pas entremig)

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,00 punts
- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 6 per la
diagonal
- Realitzar més de 3 passes en carrera abans de
l’avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’una línia acrobàtica o
passatge de dansa.
- La manca de ritme en els enllaços

- Barra alta: 1,20 m
- Alçada màrfegues sota la
barra i sortida: 20 cm.
- Un trampolí
- Temps: de 50’’ a 1’

- Penalitzacions generals codi FIG

3,00 p

TERRA

v. de l’element + 1 p
v. de l’element + 1 p
v. de la sèrie + 1p
v. de l’element + 1 p
c/v 0,30
0,50 p

Total 12,50 punts

- Sortida per l’extrem contrari
a l’entrada
Total 13,00 punts

c/v 0,50

- Composició i música lliure

c/v 0,50

- Temps màxim: 1’ a 1’15”

v. de l’element+1p

- Espai: 12 x 12

v.r de l’enllaç + 1p
c/v 0,30

- Penalitzacions generals codi FIG

3,00p

10,00 punts

Total

13,00 punts
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CADET-JUVENIL FEMENÍ NIVELL A
REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

Primer vol :
- Descoordinació de braços i cames
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
Recolzament :
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Espatlles avançades
- Recolzament prolongat
Segon vol:
- Manca d’impulsió,
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Manca d’extensió del cos
Recepció:
- No realitzar la posició de barca

Entrada de paloma passant per la vertical, a caure d’esquena amb
el cos bloquejat sobre la màrfega (posició de barca), braços en
extensió al costat de les orelles.

SALT

PENALITZACIONS

L’entrada de paloma es realitzarà amb la tècnica de braços per
sota.

Es realitzarà un salt.

ESPECIFICACIONS

fins 0,50
0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50

- Un trampolí
- Alçada de la màrfega de
recepció: 1,20 m

fins 0,80
fins 0,50
fins 0,50
0,50

- Penalitzacions generals codi FIG

BARRA

2,50 p
1.Entrada: Bot amb un peu recolzant l’altre a la punta de la barra.
2. Gambada, sissone.
3. Tombarella endavant a la posició dempeus.
4. Vertical cames juntes. Mantenir 2”.
5. Gir 360º
6. Sortida: Paloma amb mans a la punta de barra

0’50
0,50
0’50
0,50
0,50
0,50

- No mantenir la vertical 2”
- La manca d’un l’element
- La manca d’un element dins d’un enllaç
- Parada en esquadra a la tombarella
- Manca de ritme en els enllaços
- Només dues passades de barra

Total 12,50 punts

v. de l’element+1p.
v. de l’element+1p.
v. de l’enllaç + 1p.
v. de l’element + 1 p
c/v 0,30
0,50p

- Barra alta: 1,20 m
- Alçada màrfegues sota la
barra, entrada i sortida: 20
cm.
- Un trampolí
- Temps: de 1’ a 1’10’’
- Sortida per l’extrem contrari
a l’entrada

10,00 punts

Total 13,00 punts

- Penalitzacions generals codi FIG

3,00p

TERRA

10,00 punts

1.Rondada flic flac ,salt i quinta.
2 Paloma d’una, paloma d’una, roda.
3.Passatge de dansa: gambada, doble pas, volada (split 180ª ).
4.Gir 540º.
5.Paloma de dues cames, salt amb extensió.
6.Vertical pont de dues cames, tombarella endavant i vertical
tombarella des de peus junts i cames semiflexionades a la posició
dempeus .

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 6 per la
diagonal
- Realitzar més de 3 passes en carrera abans de
l’avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’una línia acrobàtica
o passatge de dansa.
- La manca de ritme en els enllaços

c/V0,50

- Composició i música lliure
c/v 0,50
v. de l’element+1 p.
v. de l’enllaç+ 1p.

- Temps: de 1’ a 1’15”
- Espai 12 x 12

c/v 0,30

- Penalitzacions generals codi FIG

3,00 p

10,00 punts

Total

13,00 punts
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BENJAMÍ FEMENÍ NIVELL B

SALT

REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

PENALITZACIONS
- No coordinar la batuda amb dos peus al trampolí
- Posició incorrecta del cos, braços i cames
- No bloquejar el cos durant el salt
- No controlar la recepció amb semiflexió de cames

Carrera de 10 m.
Batuda amb dos peus al trampolí, realitzant un salt amunt amb el
cos bloquejat i els braços en extensió al costat de les orelles per
caure dempeus sobre la màrfega.

BARRA

1,30 p
Pujar sobre un peu a la punta de la barra
Assamble i salt en extensió
1/2 gir en passé i seguir 1/2 gir en relevé (mateix costat).
Llançament de cames endavant (dreta i esquerra )
Angel 2”
Sortida: Salt en extensió a la punta de la barra

0,50
fins 0,50
0,50
fins 0,50

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

10,00 punts
- No mantenir l’àngel 2”
- La manca d’un l’element
- La manca d’un element dins d’un enllaç
- Manca de ritme en els enlllaços
- Només una passada de barra

v. de l’element+1p
v. de l’element+1p
v. d’enllaç+1p
c/v 0,30
0,50 p

1,80 p

TERRA

- Alçada de la màrfega de
recepció: 40 cm.

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

10,00 punts
- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 3 per la
diagonal
- Realitzar més de 3 passes en carrera abans de
l’avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’una línia acrobàtica
o passatge de dansa.
- La manca de ritme en els enllaços

Total 11,30 punts
- Barra baixa
- Un trampolí
- Temps: de 40’’ a 50”

- Sortida per l’extrem contrari
a l’entrada

Penalitzacions generals codi FIG

1. Tombarella endavant, salt i tombarella endavant
2. Roda, roda
3.Tombarella endarrere a gatzoneta i tombarella endarrere a
recolzar amb cames obertes.
4.Passatge de dansa: Galop, doble pas, galop.
5.Gambada.
6. 1/2 gir en passé i seguir 1/2 gir en relevé (mateix costat).

- Un trampolí

Penalitzacions generals codi FIG

Es realitzarà un salt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESPECIFICACIONS

Total 11,80 punts

c/v 0,50

- Música obligatòria.

c/v 0,50

- Espai: 12 x 6

v. de l’element+1p
v. de l’enllaç +1p
c/v 0,30

- Penalitzacions generals codi FIG

1,80 p

10,00 punts

Total

11,80 punts
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ALEVÍ FEMENÍ NIVELL B

SALT

REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

PENALITZACIONS
- No coordinar la batuda amb els dos peus al calaix
- Posició incorrecta del cos,braços i cames sobre el plint.
- No bloquejar el cos durant el salt
- No controlar la recepció en semiflexió de cames.

Carrera de 10 m.
Batuda amb un peu al trampolí, recolzant els dos peus al calaix
del plint i realitzant un salt amunt amb el cos bloquejat i els braços
en extensió al costat de les orelles per caure dempeus sobre la
màrfega.

ESPECIFICACIONS
0,50
fins 0,50
0,50
fins 0,50

- Un trampolí
- Dos calaixos de plint.
-Alçada de la màrfega de
recepció: 40 cm

- Penalitzacions generals codi FIG

Es realitzarà un salt.

BARRA

1,30 p
1.Entrada: Des del trampolí realitzar un impuls a passar la cama a
la posició de cavallet.
2. Llançament de la cames endavant (dreta i esquerra).
3. 1/2 gir en passé i seguir a 1/2 gir en relevé (mateix costat).
4. Doble pas, galop.
5 Àngel 2”.
6. Sortida: Salt en extensió amb mig gir a la punta de la barra.

0.30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

10,00 punts
- No mantenir l’àngel 2”
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’un enllaç
- Manca de ritme en els enlllaços
- Només una passada de barra

TERRA

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

10,00 punts
-No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 6 per la
diagonal
- Realitzar més de 3 passes en carrera abans de
l’avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’una linea acrobatica
o passatge de dansa.
- La manca de ritme en els enllaços

- Barra mitja (80 cm)
- Un trampolí
- Temps: de 40” a 50’’
- Sortida per l’extrem contrari
a l’entrada

- Penalitzacions generals codi FIG

1,80 p
1. Tombarella endavant, salt amb mig gir, tombarella endarrere.
2. Roda, roda,
3. Passatge de dansa: gambada (split 180º), doble pas, galop.
4. 1/2 gir en passé i seguir 1/2 gir en relevé (mateix costat).
5. Sissone.
6. Vertical tombarella, salt, tombarella endavant.

v. de l’element+1p
v. de l’element +1p
v. d’enllaç +1p
c/v 0,30
0,50p

Total 11,30 punts

Total

11,80 punts

c/v 0,50

- Música obligatòria.

c/v 0’50

- Espai: 12 x 6

v. de l’element +1p
v. de l’enllaç +1p
c/v 0,30

- Penalitzacions generals codi FIG

1,80 p

10,00 punts

Total

11,80 punts
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INFANTIL FEMENÍ NIVELL B
REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

Entrada de paloma :
- Descoordinació de braços i cames en l’avantsalt
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
Recolzament :
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Espatlles avançades
- Recolzament prolongat
Segon vol:
- Manca d’impulsió,
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Manca d’extensió del cos
Recepció:
- No realitzar la posició de barca

Carrera de 10 m.

SALT

PENALITZACIONS

Temps de paloma: Recolzant un peu al trampolí, entrada de paloma
passant per la vertical, a caure d’esquena amb el cos bloquejat
sobre la màrfega (posició de barca), braços en extensió al costat de
les orelles.
L’entrada de paloma es realitzarà amb la tècnica de braços per
sota.
Es realitzarà un salt.

ESPECIFICACIONS

fins0,50
0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50
fins 0,80
fins 0,50
fins 0,50

- Un trampolí
- Dos calaixos de plint.
- Una petita màrfega per
cobrir els calaixos.
- Alçada de la màrfega de
recepció: 40 cm.

0,50

-Penalitzacions generals codi FIG

BARRA

1,30 p
1. Entrada: Des del recolzament facial, passar una cama a la
posició de cavallet sobre la barra.
2. Llançament de cames endavant i endarrere (dreta i esquerra).
3. 1/2 gir en passé i seguir 1/2 gir en relevé (mateix costat).
4 .Doble pas, assamble, sissone.
5. Angel 2”
6. Sortida: Salt agrupat

0´30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

- No mantenir l’àngel 2”
- La manca d’un l’element
- La manca d’un element dins d’un enllaç
- Manca de ritme en els enlllaços
- Només dues passades de barra

TERRA

2. Vertical pont de dues cames, vertical tombarella.
3. Passatge de dansa: gambada (split 180º), doble pas, galop.
4. Gir 360º
5. Galop amb 180º.
6. Vertical pont d’una cama, roda, roda (sense pas al mig).

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Total 11,30 punts

v. de l’element+1p
v. de l’element +1p
v. de l’enllaç +1p
c/v 0,30
0,50p

- Barra alta: 1,20 m.
- Alçada màrfegues sota la
barra i sortida: 20 cm.
- Un trampolí
-Temps: de 50” a 1’
- Sortida per l’extrem contrari
a l’entrada

10,00 punts

Total 11,80 punts

-Penalitzacions generals codi FIG

1,80 p
1. Rondada, salt en extensió i tombarella endarrere.

10,00 punts

- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 6 per la
diagonal.
- Realitzar més de 3 passes en carrera abans de
l’avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’una línia acrobàtica
o passatge de dansa.
- La manca de ritme en els enllaços

c/v 0,50

- Composició i música lliure

c/v 0,50

- Temps màxim 1’ a 1’ 10”

v. de l’element +1p
v. de l’enllaç +1p

- Espai: 12 x 12

c/v 0,30

- Penalitzacions generals codi FIG

1,80 p

10,00 punts

Total 11,80 punts
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CADET-JUVENIL FEMENÍ NIVELL B
REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

Primer vol :
- Descoordinacio de braços i cames en l’avantsalt
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
Recolzament :
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Espatlles avançades
- Recolzament prolongat
Segon vol:
- Manca d’impulsió
- Posició incorrecta del cos, braços i cames
- Manca d’extensió del cos
Recepció:
- No realitzar la posició de barca

Entrada de paloma passant per la vertical, a caure d’esquena amb
el cos bloquejat sobre la màrfega (posició de barca) braços en
extensió al costat de les orelles.

SALT

PENALITZACIONS

L’entrada de paloma es realitzarà amb la tècnica de braços per
sota.

Es realitzarà un salt.

ESPECIFICACIONS

- Dos trampolins
fins 0,50
0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50

- Alçada de la màrfega de
recepció: 1,20 cm.

fins 0,80
fins 0,50
fins 0,50
0,50

-Penalitzacions generals codi FIG.

BARRA

1,30 p
1.Entrada: Des del recolzament facial, passar una cama a la posició
de cavallet sobre la barra.
2. Vertical mínim a 45º
3. Sissone, sissone
4. Gir 360º
5. Angel 2”.
6. Sortida: Rondada, mans a la punta de la barra.

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

10,00 punts
- No arribar la vertical a 45º
- No mantenir l’àngel 2”
- La manca d’un l’element
- La manca d’un element dins d’un enllaç
- Manca de ritme en els enlllaços
-Només dues passades de barra

-Penalitzacions generals codi FIG

TERRA

1,80 p
1. Rondada, salt en extensió i quarta.
2. Vertical pont d’una cama, roda, roda. (sense pas al mig)
3. Passatge de dansa: gambada, doble pas gambada (split 180º).
4. Galop amb 360º.
5. Gir 360º
6. Roda, remuntat d’una cama (sense pas al mig).

v. de l’element+1p
v. de l’element+1p
v. de l’element +1p
v. de l’enllaç + 1p
c/v 0,30
0,50p

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

10,00 punts
-No realitzar les líneis acrobàtiques 1, 2 i 6 per la
diagonal.
-Realitzar més de 3 passes en carrera abans de
l’avantsalt.
- La manca d’un element .
- La manca d’un element dins d’una línia acrobàtica
o passatge de dansa.
- La manca de ritme en els enllaços.

Total 11.30 punts
-Barra alta: 1,20 m.
- Alçada màrfegues sota la
barra i sortida: 20 cm.
- Un trampolí
-Temps: de 1’ a 1’10’’
- Sortida per l’extrem contrari
a l’entrada

Total 11,80 punts

c/v 0,50

- Composició i música lliure

c/v 0,50

- Temps: de 1’ a 1’ 15”

valor de l’element +1p
valor de l’enllaç +1p

- Espai 12 x 12

c/v 0,30

-Penalitzacions generals codi FIG

1,80 p

10,00 punts

Total 11,80 punts
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BENJAMÍ MASCULÍ

SALT

REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

PENALITZACIONS
- No coordinar la batuda amb els dos peus al calaix
- Posició incorrecta del cos,braços i cames sobre el plint.
- No bloquejar el cos durant el salt
- No controlar la recepció en semiflexió de cames

Carrera de 10 m
Batuda amb un peu al trampolí, recolzant els dos peus al calaix del
plint i realitzant un salt amunt amb el cos bloquejat i els braços en
extensió al costat de les orelles, per caure dempeus sobre la
màrfega en posició de recepció (cames amb semiflexió i braços
davant amb posició obliqua)

ESPECIFICACIONS
0,50
fins 0,50
0,50
fins 0,50

- Penalitzacions generals codi FIG

- Dos calaixos de plint.
- Alçada de la màrfega de
recepció: 40 cm.
- Un trampolí.

Es realitzarà un salt.

MINITRAMPOLÍ

2,00 p

10,00 punts
- No coordinar la batuda amb moviment de braços
- No realitzar el moviment de braços correctament
- No mantenir el cos bloquejat durant el salt
- Posició incorrecta en la recepció del salt

Salt vertical
Batuda amb un peu sobre un calaix de plint per recolzar amb els
dos peus al minitrampolí i salt amb vertical amb braços a l’alçada de
les orelles i cos bloquejat per caure a la posició dempeus sobre la
màrfega de forma equilibrada.

- Un calaix de plint.
- Un minitrampolí.
- Alçada de la màrfega de
recepció: 40 cm.

Es realitzarà un salt
Carrera de 10 m
2,00 p

TERRA

fins 0,50
fins 0,50
0,50
0,50

Valor Total 12,00 punts

1. Roda, roda, roda .
2. Tombarella endavant, salt mig gir, tombarella endarrere.
3. Llançament de cames endavant (dreta i esquerra).
4. Vertical tombarella amb cames obertes a marcar la posició “X”.
5.Tombarella endavant a posició de gatzoneta i tombarella
endavant a posició sapo 2”.
6. Àngel 2”

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,00 punts
- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 5 per la
diagonal
- Realitzar més de tres passes en carrera abans de
i’avansalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’un enllaç.
- La manca de ritme en els enllaços.

Total 12,00 punts

c/v 0,50

-12 x 6 metres

c/v 0,50

-Temps de l’exercici: 45”

v. de l’element+1p
v. de l’enllaç +1p
c/v 0,30

- Penalitzacions generals codi FIG

3,00 p

10,00 punts

Valor total 13,00 punts
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ALEVÍ MASCULÍ
REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

Entrada de paloma:
- Descoordinació de braços i cames en l’ avantsalt
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
Recolzament :
- Posició incorrecta del cos, braços i cames
- Espatlles avançades
- Recolzament prolongat
Segon vol:
- Manca d’impulsió,
- Posició incorrecta del cos, braços i cames
- Manca d’extensió del cos
Recepció:
- No realitzar la posició de barca

Carrera de 10 m.
Temps de paloma: Recolzant un peu al trampolí, temps de paloma
passant per la vertical, a caure d’esquena amb el cos bloquejat sobre
la màrfega (posició de barca), braços en extensió al costat de les
orelles.
SALT

PENALITZACIONS

L’ entrada de paloma es realitzarà amb la tècnica de braços per sota.
Es realitzarà un salt

ESPECIFICACIONS

Fin 0,50
0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50
fins 0,80
fins 0,50
fins 0,50

- Un trampolí
- Dos calaixos de plint .
- Una petita màrfega per
cobrir els calaixos.
- Alçada de la màrfega
de recepció: 40 cm.

0,50

-Penalitzacions generals codi FI

MINITRAMPOLÍ

2,00p
No coordinar la batuda amb el moviment de braços
Realitzar el moviment de braços incorrecte
Mantenir el cos sense bloqueig durant el salt
Posició agrupada incorrecta

Salt agrupat
Salt vertical amb braços a l’alçada de les orelles, agrupant les cames
al pit i les mans als genolls en el punt més alt del salt, realitzant
seguidament l’extensió de les cames i del cos fins a la recepció
dempeus sobre la màrfega.

0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50

Total

12,00 punts

- Un minitrampolí.
- Alçada de la màrfega
de recepció: 40 cm.

Es realitzarà un salt.
Carrera de 10 m

TERRA

10,00 punts

1. Rondada, salt extensió, quarta (braços estirats).
2. Tombarella endavant, salt mig gir, tombarella endarrere.
3. Llançament de cames endavant (dreta i esquerra).
4. Vertical tombarella amb cames obertes a la posició “X”.
5. Tombarella endavant a posició de gatzoneta i tombarella endavant
a posició sapo 2”.
6. Àngel 2”

2,00p

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,00 punts
- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 5 per la
diagonal
- Realitzar més de tres passes en carrera abans de
l’avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’un enllaç.
- La manca de ritme en els enllaços.

Total 12,00 punts

c/v 0,50
c/v 0,50
v. de l’element +1p
v. de l’enllaç +1p
c/v 0,30

- 12 x 6 metres
- Temps de l’exercici 1’

- Penalitzacions generals codi FIG

3.00 p

10,00 punts

Total 13,00 punts
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INFANTIL MASCULÍ
REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

Primer vol :
- Descoordinació de braços i cames
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
Recolzament :
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Espatlles avançades
- Recolzament prolongat
Segon vol:
- Manca d’impulsió,
- Posició incorrecta del cos ,braços i cames
- Manca d’extensió del cos
Recepció:
- No realitzar la posició de barca

Entrada de paloma passant per la vertical, a caure d’esquena amb
el cos bloquejat sobre la màrfega (posició de barca) braços en
extensió al costat de les orelles.

SALT

PENALITZACIONS

L’entrada de paloma es realitzarà amb la tècnica de braços per
sota.

Es realitzarà un salt.

ESPECIFICACIONS

fins 0,50
0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50

- Dos trampolins
- Alçada de la màrfega
de recepció: 1,20m

fins 0,80
fins 0,50
fins 0,50
0,50

-Penalitzacions generals codi FIg

TERRA

MINITRAMPOLÍ

2,50p
No coordinar la batuda amb el moviment de braços
Realitzar el moviment de braços incorrecte
Mantenir el cos sense bloqueig durant el salt
Posició carpada incorrecta

Salt: Carpa amb cames obertes
Salt vertical amb braços a la alçada de les orelles obrint cames
lateralment a la vegada que el cos es flexiona endavant i les mans
tocant la punta dels peus per caure dempeus sobre la màrfega.
Es realitzarà un salt.
Carrera 12 m
1. Rondada, salt extensió, quinta (braços estirats).
2. Paloma d’una cama, paloma d’una cama.
3. Paloma de dues.
4 .Peix .
5. Àngel 2”.
6.Vertical pont de dues cames, tombarella endavant, vertical
tombarella des de peus junts i cames semiflexionades

10,00 punts

2,00p
0,50
0,50
0’50
0,50
0’50
0,50

0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50

10,00 punts
- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 6 per la
diagonal
- Realitzar més de tres passes de carrera abans de
l´avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins línia acrobàtica.
- La manca de ritme en els enllaços.

Total 12,50 punts

-Un minitrampolí.
-Alçada de la màrfega
de recepció: 40 cm.
Total 12,00 punts

c/v 0,50
c/v 0,50
v. de l’element +1p
v. de l’enllaç +1p
c/v 0,30

- 12 x 12 metres
- Temps de l’exercici 1’

- Penalitzacions generals codi FIg

3,00 p

10,00 punts

Total 13,00 punts
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CADET-JUVENIL MASCULÍ
REQUISITS DE COMPOSICIÓ

VALOR

Primer vol :
- Descoordinació de braços i cames
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
Recolzament :
- Posició incorrecta del cos, braços i cames
- Espatlles avançades
- Recolzament prolongat
Segon vol:
- Manca d’impulsió,
- Posició incorrecta del cos, braços i cames
- Manca d’extensió del cos
Recepció:
- No realitzar la posició de barca .

Entrada de paloma passant per la vertical, a caure d’esquena
amb el cos bloquejat sobre la màrfega (posició de barca),
braços en extensió al costat de les orelles.

SALT

PENALITZACIONS

L’entrada de paloma es realitzarà amb la tècnica de braços per
sota.

Es realitzarà un salt.

ESPECIFICACIONS

Fins 0,50
0,50
fins 0,50
fins 0,50
0,50

- Un trampolí
- Alçada de la màrfega de
recepció: 1,20m

fins 0,80
fins 0,50
fins 0,50
0,50

-Penalitzacions generals codi FIg.

MINITRAMPOLÍ

2,50 p
- No realitzar la tècnica dels braços per sota
- Realitzar el moviment de braços incorrecte
- Posició incorrecta del cos braços i cames
- Manca d’ extensió del cos
- Mantenir el cos sense bloqueig durant el salt

Salt: Peix
Salt endavant desplaçant els talons endarrere i amunt
provocant la rotació del cos en extensió, per arribar en posició
de vertical a la màrfega tot recolzant les mans i rodar la
tombarella endavant.

0,50
fins 0,50
fins 0,50
fins 0,50
fins 0,50

Total 12,50 punts
- Un minitrampolí.
- Alçada de la màrfega de
recepció: 40 cm.

Es realitzarà un salt.
Carrera 12 m

TERRA

10,00 punts

1. Rondada, flic flac, quinta (braços estirats).
2. Paloma d’una, paloma de dues.
3. Vertical tombarella a la posició de gatzoneta i vertical
tombarella des de peus junts i amb cames semiflexionades.
4.Peix
5. Àngel 2”
6.Rondada, carpa.

2,50 p
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10,00 punts
- No mantenir l’àngel 2”
- No realitzar les línies acrobàtiques 1, 2 i 3 per la
diagonal
- Realitzar més de tres passes en carrera abans de
l’avantsalt
- La manca d’un element
- La manca d’un element dins d’una línia
acrobàtica.
- La manca de ritme en els enllaços.

v. de l’element +1p
c/v 0,50
c/v 0,50

Valor Total 12,50 punts

-12 x 12 metres

-Temps de l’exercici: 1’ a 1’10”

v. de l’element +1p
v. de la línia +1p
c/v 0,30

-Penalitzacions generals codi FIg.

3,00 p

10,00 punts

Valor total 13,00 punts

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
JORNADA INFORMATIVA PER A ENTRENADORS/ES DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Martortell (Baix Llobregat), 2 d’octubre de 2010

Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Esportiu del Baix Llobregat
Amb el suport de:
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb el
suport del Consell Català de l’Esport, organitzen la “Jornada informativa per a entrenadors/es
de Gimnàstica Artística”.
La sessió s’impartirà a:
-

Lloc:
Municipi:
Dia:
Adreça:

Centre Cultural de Martorell
Martorell (Baix Llobregat)
2 d’octubre de 2010
Pl. de les cultures s/n

2.- Objectius
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la norma tècnica de Gimnàstica Artística
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya del curs 2010 - 2011 per millorar l’esport que
practiquen els/les gimnastes i la formació dels/de les entrenadors/es.
3.- Horaris
09.45 – 10.00 hores: lliurament de documentació.
10.00 – 14.00 hores: desenvolupament de la jornada.

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69  Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

4.- Desenvolupament de la jornada
Els temes que es tractaran durant la jornada seran els següents:
- Organització del Jocs Esportius Escolars de Catalunya
- Modificacions a la normativa femenina
- Modificacions a la normativa masculina
- Exercicis
- Puntuacions
- Propers cursos de formació per a entrenadors/es
- Borsa de jutges
5.- Inscripció
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del full d’inscripció de la pàgina web de la
UCEC (www.ucec.cat) entre els dies 6 i 30 de setembre.
La inscripció és gratuïta.
6.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels
assistents i del desenvolupament de la Jornada.

Comitè de Gimnàstica Artística
artistica@ucec.cat

Barcelona, 6 de setembre de 2010

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69  Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT
Activitat
Lloc
Data

Inscrits
Assistents

Consell Esportiu
Alt Empordà
Alt Penedès
Baix Llobregat
Barcelona
Barcelonès Nord
Maresme
Gironès
Ripollès
Segrià
Vallès OccientalTerrassa
Total

Jornada informativa per a entrenadors/es de Gimnàstica Artística
Martorell (Baix Llobregat)
02 d'octubre de 2010

64
55

Assistents

Assistència

2
1
9
10
2
3
3
4
2
19
55

14%

86%
Participació

ATCE
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

Assistents
44
9
2
0
0
55

Absentisme

Agrupacions Territorials

16%

4%

ATCE Barcelona
ATCE Girona
ATCE Lleida
ATCE Tarragona
ATCE Terres de l'Ebre

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 • Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

80%

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
SEMINARI DE FORMACIÓ PER A JUTGES DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Barcelona (Barcelonès), 16, 17 i 23 d’octubre de 2010

Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Amb el suport de:
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb el suport del Consell Català de l’Esport,
organitza el “Seminari de formació per a jutges de Gimnàstica Artística”.
Les sessions
- Lloc:
- Adreça:
- Municipi:
- Dies:

s’impartiran a:
Seu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya
Carrer Conxita Supervia 17, entresòl 1a
Barcelona (Barcelonès)
16, 17 i 23 d’octubre de 2010

2.- Objectius
- Formar els/les jutges de Gimnàstica Artística dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
- Aconseguir una borsa de jutges per tal de cobrir totes les activitats gimnàstiques
organitzades pels Consells Esportius.
3.- Horaris
Dia 16 d’octubre: de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores
Dia 17 d’octubre: de 10:00 a 14:00 hores
Dia 23 d’octubre: de 10:00 a 13:00 hores

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69  Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

4.- Desenvolupament de les sessions
Els dies 16 i 17 d’octubre s’impartiran les classes de formació.
El dia 23 tindrà lloc un examen teòric i pràctic.
Tots els/les alumnes disposaran de dues convocatòries d’examen.
Superat l’examen, els/les alumnes hauran de portar a terme dues jornades de pràctica (vuit
hores, aproximadament).
Els/les alumnes que aprovin l’examen i facin les pràctiques passaran a formar part del
collectiu de jutges de Gimnàstica Artística de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
5.- Professores
El seminari l’impartiran les persones responsables del Comitè de Gimnàstica Artística de la
Unió de Consells Esportius de Catalunya.
6.- Inscripció
Per assistir al seminari és necessari omplir el full d’inscripció de la pàgina web de la UCEC
(www.ucec.cat).
Una vegada enviat, cal fer l’abonament de la inscripció al número de compte corrent de Caixa
Penedès:
2081 0274 42 3300003109
El concepte que ha de constar en l’abonament és la referència que apareixerà a la pàgina web
una vegada s’hagi fet la inscripció.
El període d’inscripció i de pagaments és:
del 16 de setembre al 14 d’octubre
Una vegada la UCEC comprovi que la inscripció i el pagament s’han portat a terme de forma
efectiva, s’enviarà un correu electrònic a l’adreça facilitada comunicant que totes les dades són
correctes.
El preu del Seminari és de: 30,00 euros.
7.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels
assistents i del desenvolupament del Seminari.

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17

Entresòl 1a

Tel. 93 451 08 69  Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

08028 Barcelona

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT
Activitat
Lloc
Data

Seminari de formació per a jutges de Gimnàstica Artística
Seu de la UCEC
16, 17 i 23 d'octubre de 2010

16
16

Inscrits
Assistents

Consell Esportius
Alt Penedès
Baix Llobregat
Barcelona
Vallès Occidental Sud
Vallès Occidental Terrassa
Total

Assistents

Assistència

1
7
3
1
4
16

100%

Participació

Agrupacions Territorials Assistents
Barcelona
16
Girona
0
Lleida
0
Tarragona
0
Terres de l'Ebre
0
Total
16

Agrupacions Territorials

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 • Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

Absentisme

Barcelona
100%

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
SESSIÓ DE RECICLATGE PER A JUTGES DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Igualada (Anoia), 11 de desembre de 2010

Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Esportiu de l’Anoia
Amb el suport de:
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, el Consell Esportiu de l’Anoia, amb el suport del
Consell Català de l’Esport, organitza la “Sessió de reciclatge per a jutges de gimnàstica
artística dels JEEC”
La
-

sessió s’impartirà a:
Complex Esportiu Les Comes
Lloc:
Municipi: Igualada (Anoia)
Dissabte 11 de desembre de 2010
Dia:
Adreça: C/ Carles Riba s/n
Veure plànol

2.- Objectius
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la norma tècnica de Gimnàstica Artística
del curs 2009 – 2010 i comentar l’experiència del curs passat.
3.- Horaris
09.45 – 10.00 hores: lliurament de documentació.
10.00 – 14.00 hores: desenvolupament de la jornada.

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 · Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

4.- Desenvolupament de la sessió
Els temes que es tractaran durant la sessió són els següents:
- Modificacions a la norma femenina.
- Modificacions a la norma masculina.
- Fulls de puntuació.
5.- Inscripció
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del full d’inscripció de la pàgina web de la
UCEC (www.ucec.cat) del 26 de novembre al 9 de desembre a les 10.00h.
La inscripció és gratuïta.
És obligatori que totes aquells jutges que vulguin puntuar el curs 2010 – 2011 en els
Jocs Esportius Escolars de Catalunya realitzin la sessió de reciclatge. En cas que no
es pugui assistir, feu-nos-ho saber a artistica@ucec.cat per trobar possibles
solucions.
6.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels
assistents i del desenvolupament del Seminari.

Comitè de Gimnàstica Artística
artistica@ucec.cat
Barcelona, 25 de novembre de 2010

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 · Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT
Activitat
Lloc
Data

Inscrits
Assistents

Consell Esportiu
Baix Empordà
Baix Llobregat
Barcelona
Barcelonès Nord
Vallès Occidental Sud
Vallès Occidental Terrassa
Total

Sessió de reciclatge per a Jutges de Gimnàstica Artística
Igualada (Anoia)
11 de desembre de 2010

29
29

Assistents

Assistència

1
11
12
1
1
3
29

100%
Participació

Agrupacions Territorials
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

Assistents
28
1
0
0
0
29

Absentisme

Agrupacions Territorials
3%

ATCE Barcelona
ATCE Girona
ATCE Lleida
ATCE Tarragona
ATCE Terres de l'Ebre

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 • Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

97%

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
II TROBADA D’ENTRENADORS/ES DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
CLÍNICS DE TERRA I BARRA
Sant Vicenç de Montalt (Maresme), 15 de gener de 2011

Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Esportiu del Maresme
Col·labora:
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Amb el suport de:
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, el Consell Esportiu del Maresme, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i el suport del Consell Català de
l’Esport, organitzen la “II Trobada d’entrenadors/es de Gimnàstica Artística”.
La sessió s’impartirà a:
- Lloc:
Pavelló Poliesportiu Municipal “Toni Sors”
- Municipi:
Sant Vicenç de Montalt
- Dia:
15 de gener de 2011
- Adreça:
Avinguda Toni Sors, s/n
Veure plànol

Unió de Consells Esportius de Catalunya
C/ Conxita Supervia, 17 · Entl. 1a · 08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 · Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

2.- Objectius
Donar a conèixer als/a les entrenadors/es com educar i treballar la realització tècnica dels
diferents elements de terra i barra amb els/les gimnastes de les diferents categories.
3.- Horaris
TERRA
09.45 – 10.00 hores: Lliurament de documentació.
10.00 – 14.00 hores: Desenvolupament de la sessió.
BARRA
15.15 – 15.30 hores: Lliurament de documentació.
15.30 – 19.30 hores: Desenvolupament de la sessió.
4.- Desenvolupament de les sessions
TERRA
Els temes que es tractaran durant la sessió són els següents.
a) Metodologia dels diferents elements acrobàtics i gimnàstics:
- Voltejos endavant i endarrere.
- Recolzament invertit.
- Inversions: endavant, endarrere i lateral.
- Elements amb vol.
- Salts.
- Girs.
b) Dubtes i correccions dels diferents elements tècnics.
BARRA
Els temes que es tractaran durant la sessió són els següents.
a) Model d’escola de barra.
b) Metodologia dels diferents elements acrobàtics i gimnàstics:
Volteig endavant.
Recolzament invertit.
Entrades i sortides.
Salts.
Girs.
c) Dubtes i correccions dels diferents elements tècnics.
Cada entitat podrà portar un/a gimnasta a la Trobada de la categoria aleví, infantil o cadetjuvenil.

Unió de Consells Esportius de Catalunya
C/ Conxita Supervia, 17 · Entl. 1a · 08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 · Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

5.- Inscripció
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del full d’inscripció de la pàgina web de la
UCEC (www.ucec.cat) entre els dies 21 de desembre i 13 de gener a les 12:00 hores.
El preu d’inscripció a la Trobada és el següent depenent de l’opció que es triï:
 1 SESSIÓ: 10,00 euros per entrenador/a
 2 SESSIONS: 15,00 euros per entrenador/a
L’import cal abonar-lo al número de compte:
La Caixa
2100 3851 17 0200006186
El concepte ha de ser l’identificador que donarà la web una vegada es realitzi la inscripció.
Tothom que assisteixi a la Trobada rebrà un certificat d’assistència al finalitzar la mateixa.
6.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels
assistents i del desenvolupament de la Trobada.

Comitè de Gimnàstica Artística
artistica@ucec.cat
Barcelona, 21 de desembre de 2010

Unió de Consells Esportius de Catalunya
C/ Conxita Supervia, 17 · Entl. 1a · 08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 · Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT
Activitat
Lloc
Data

Inscrits
Assistents

Consell Esportiu
Alt Empordà
Baix Llobregat
Barcelona
Maresme
Ripollès
Ribera d'Ebre
Vallès Occidental Terrassa
Total

II Trobada d'entrenadors/es de Gimnàstica Artística - Clínics de Terra i Barra
Sant Vicenç de Montalt (Maresme)
15 de gener de 2011

33
30

Assistents

Assistència

2
1
5
5
5
1
11
30

9%

91%
Participació

ATCE
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

Assistents
22
7
0
0
1
30

Agrupacions Territorials

4%
23%

ATCE
ATCE
ATCE
ATCE
ATCE

Unió de Consells Esportius de Catalunya
c/ Conxita Supervia, 17
Entresòl 1a
08028 Barcelona
Tel. 93 451 08 69 • Fax 93 451 81 33
a/e: ucec@ucec.cat
web: www.ucec.cat

Absentisme

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

73%

JORNADA CLOENDA CURS 2010-2011
On?

Mas Catarro
Santa Margarida i els Monjos

Quan?
Dissabte 2 de juliol de 2011

Com arribar?
http://maps.google.com/maps?hl=en&q=
c/+sant+joan,+santa+margarida+i+els+
monjos&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

Què heu de fer?
Confirmar l’assistència a la reunió i el
dinar abans del 29 de juny i arribar
puntuals el dia de la trobada!

Per què?
Per avaluar el curs que just hem acabat,
per millorar la nostra feina, per fer
propostes , per fer equip, perquè en tenim
ganes i...... perquè sí!

L’esmorzar
el posem nosaltres!

Dissabte 2 de juliol de 2011
10:30h Arribada i esmorzar
11:00h

Reunió general

12:00h Descans
12:30h REUNIÓ PER ESPORTS
14:00h Dinar (10,00 €)
16:00h Tornada a casa
(aprox)

