JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
Curs 2014-2015

2a SESSIÓ DE RECICLATGE PER A JUTGES
DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
L’Hospitalet, 24 de gener de 2015
Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Col·labora:
Consell Esportiu L’Hospitalet
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la col·laboració del Consell Esportiu
L’Hospitalet i el suport del Consell Català de l’Esport, organitzen la 2a Sessió de reciclatge per
a jutges de Gimnàstica Artística dels JEEC.
La
-

sessió s’impartirà a:
Lloc:
Sala de Formació (Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat)
Adreça: C/ Digoine, 29
Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

2.- Objectius
Donar a conèixer els canvis i la nova reglamentació de la normativa tècnica de Gimnàstica
Artística del curs 2014 – 2015 i comentar l’experiència del curs passat.
3.- Horaris
14.45 – 15.00 hores: lliurament de documentació.
15.00 – 19.00 hores: desenvolupament de la jornada.
4.- Desenvolupament de la jornada
Els temes que es tractaran durant la jornada seran els següents:
- Organització del Jocs Esportius Escolars de Catalunya
- Normativa femenina
- Normativa 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) entre els dies 13 i 23 de gener de 2015.
El cost d’aquesta jornada és de 5,00€. L’ingrés s’ha de fer efectiu al següent compte corrent:
ES34 2013 3235 9602 1009 1837
El concepte que ha de constar en l’abonament és el nom complet de la persona que s’inscriu.
És obligatori que totes aquelles jutges que vulguin puntuar el curs 2014 – 2015 en
els Jocs Esportius Escolars de Catalunya realitzin la sessió de reciclatge.
6.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels/de
les assistents i del desenvolupament de la jornada.

Comitè de Gimnàstica Artística
artistica@ucec.cat
Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

