JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2015-2016
FINAL NACIONAL DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CONJUNTS
1.- Consell Organitzador
Consell Esportiu Sabadell
Pista Coberta de Catalunya (Camí de Can Quadres, 190 08203 Sabadell)
937484266 - 629490575 (aquest telèfon mòbil només estarà operatiu el diumenge 29)
consell@consellsabadell.cat www.consellsabadell.cat

2.- Seu, data i terminis d’inscripció
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

Diumenge 29 de maig

19 de maig

Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya
(Camí de Can Quadres, 190, Sabadell)
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC
(nuria@ucec.cat) les inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, fins el dia 19 de maig
de 2016, com a màxim.
2.1. Preu de participació
3€ per participant.
No s’acceptarà cap inscripció rebuda fora de termini
3.- Participació i documentació
3.1. Participació Màxima Conjunts (Nivell A)
ATCE
Barcelona ciutat
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Total

Benjamí
5
7
5
5
5
5
32

Aleví
5
7
5
5
5
5
32

Infantil
3
5
3
3
3
3
20

Cadet
2
3
2
2
2
2
13

Juvenil
1
2
1
1
1
1
7

total
16
24
16
16
16
16
104

Per poder participar a la Final Nacional de Gimnàstica Rítmica Conjunts, els conjunts han d’haver
participat a la Fase Territorial de Gimnàstica Rítmica Conjunts dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya.
Per tal d’afavorir la creació de conjunts es permetrà:
- Que els/les gimnastes que participin en nivell B com a individuals puguin participar a
conjunts en nivell A.
- Que un/a gimnasta individual de nivell A participi en un conjunt de nivell B de categoria
superior. En el moment que el conjunt estigui integrat per 3 gimnastes de Nivell A i 2
gimnastes de Nivell B, aquest haurà de participar obligatòriament al Nivell A.

El nombre de components dels conjunts serà el següent:
- Categories benjamí i aleví: 5 o 6 components (es permet la inscripció de 2 reserves).
- Categories infantil, cadet i juvenil: 5 components (es permet la inscripció de 2 reserves).
Per a totes les modalitats convocades les places vacant d’una ATCE podran ser adjudicades pel
Comitè Organitzador Nacional a altres agrupacions territorials un cop finalitzi el període d’inscripció.
3.2.- Personal tècnic
Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o delegat/ada) de
cada entitat en funció del nombre d’inscrits/es:
Nombre d’inscrits/es Nombre de
de l’entitat
personal
tècnic
1a5
1
6 a 10
2
11 a 15
3
16 a 20
4
i així successivament
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves gimnastes, fent-se càrrec
del seu comportament i bona conducta.
3.3.- Documentació
Els participants hauran de portar la llicència esportiva d’esportista, d’entrenador i/o delegat
correctament tramitat pel seu consell esportiu.
4.- Sistema de competició
Els aparells, exigències tècniques, puntuació, durada, música i dificultats “A” estan especificats al
Reglament de Gimnàstica Rítmica dels JEEC.

4.1. Horari
L’horari general es podrà consultar els dies previs juntament amb l’ordre de sortida. La competició
donarà inici a les 9,00 hores i la previsió es finalitzar abans de les 15 hores.

4.2.- Ordre d’actuació
L’ordre de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que tindrà lloc, com a mínim, 3 dies abans de la
competició. S’estableix de forma decreixent, iniciant amb la categoria de més edat en la que hi hagi
participació:
1.
2.
3.
4.
5.

Categoria juvenil.
Categoria cadet.
Categoria infantil.
Categoria aleví.
Categoria benjamí

*En funció de les necessitats, l’organització podrà variar l’ordre de les proves

Cada conjunt haurà d’estar preparat/da en el lloc de sortida una actuació abans de la seva.
Qui perdi el torn establert passarà a competir en últim lloc i fora de concurs, sempre i quan arribi
quan encara s’estigui desenvolupant la competició de la seva categoria.
4.3.- Escalfament
L’organització de l’escalfament dependrà de la inscripció, aquest sortirà publicat juntament amb
l’ordre de sortida.
5.- Sistema de puntuació i classificació
En aquesta competició s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a continuació:

CONJUNTS

CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS
La puntuació s’obtindrà amb la suma de les
puntuacions que cada tutor/a de joc (àrbitre i
jutge/essa) concedeixi als/les esportistes.
El càlcul de la puntuació de l’exercici
s’obtindrà amb la següent fórmula:
DIFICULTAT + ARTÍSTIC
PENALITZACIONS

+

EXECUCIÓ

–

L’ordre de classificació es farà de manera
descendent, ordenant les marques de millor a
pitjor de la seva categoria.

DE RESULTATS CLASSIFICACIÓ DE VALORS

CLASSIFICACIÓ EN VALORS

Es realitzarà amb el recompte de targetes
verdes atorgades en funció dels valors
educatius i cívics de l’esport.

6.- Músiques
L’elecció de la música és lliure, podent utilitzar música instrumental o cantada, però cal que sigui
adequada a l’edat i al programa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que es respectin les
melodies i en el cas que sigui cantada, que no tingui un llenguatge ofensiu.
Per a la competició s’ha d’enviar la música en format MP3 fins el dimarts 24 de maig a través de WeTransfer
(www.wetransfer.com) a consell@consellsabadell.cat .

7.- Guardons
A banda del diploma nominal de participació que es podrà descarregar des de la pàgina web de la
UCEC, es lliuraran els guardons següents:
-

Medalles als 3 primers conjunts a la classificació de resultats de cada categoria.
L’organització també podrà atorgar guardons als conjunts que millor apliquin els valors de
l’esport durant la competició.

8.- Assegurança Mèdica
Tot participant a la Final Nacional ha de tenir tramitada la llicència esportiva pel seu Consell Esportiu
d’origen.
En cas d’accident esportiu el dia de la Final s’haurà de seguir el procediment que marca cada
comarca d’origen en aquests casos.

