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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
CURS 2016 – 2017 

FINAL NACIONAL DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CONJUNTS 
 

 

CONSELL ESPORTIU 
ORGANITZADOR 

Consell Esportiu Sabadell 
Pista Coberta de Catalunya (Camí de Can Quadres, 190 08203 
Sabadell) 
937484266 - 629490575 (aquest telèfon mòbil només estarà 
operatiu el dissabte 27 de maig) 
consell@consellsabadell.cat   www.consellsabadell.cat  

DATA Dissabte 27 de maig 

LLOC DE LA FINAL 
Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya. Camí de Can Quadres, 
190 08203 Sabadell 
mapa 

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

 

INSCRIPCIONS 

 

Termini d’inscripció: dijous 18 de maig de 2017 
-Procediment de la inscripció mitjançant el corresponent full 
d’inscripció al consell esportiu d’origen. Per fer 
efectiva la inscripció, caldrà presentar el formulari 
d’inscripció degudament complimentat (acollint-se a la 
totalitat de la normativa de competició), així com el 
comprovant de pagament pertinent. L’incompliment de 
qualsevol d’aquests requisits suposarà la invalidació de la 
inscripció. 
-Cal enviar el full d’inscripció en suport informàtic 
a consell@consellsabadell.cat 
-Per confirmar les inscripcions cal fer el pagament 
corresponent de 4€ per esportista, especificant el Consell 
d’origen al compte corrent següent: 
ES24 0081 0900 8300 0125 0829 

 
DOCUMENTACIÓ 
 

Els participants hauran de portar la llicència esportiva 
d’esportista, d’entrenador i/o delegat correctament tramitat pel 
seu consell esportiu i presentar-lo a requeriment 
de qualsevol membre de l’organització. 

ASPECTES TÈCNICS 

NORMATIVA / CONVOCATÒRIA 
Convocatòria de la Final Nacional dels JJEE. La normativa la 
podeu consultar a www.ucec.cat 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 
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. 

CLASSIFICACIÓ I SISTEMA DE 
PUNTUACIÓ 

Classificació per resultats: Es farà una classificació per 
categoria i modalitat. 
Classificació per valors: Es podran premiar accions individuals i/o 
dels conjunts que reflecteixin els valors de l’esport. 

ALTRES 

ASSEGURANÇA MÈDICA 
Davant de qualsevol accident que requereixi atenció 
mèdica, cal informar al Responsable de la Final i/o seguir el 
protocol marcat per la pròpia assegurança mèdica. 

MÉS INFORMACIÓ (Ordre de 
sortida, classificacions...) 

Es podrà consultar a www.ucec.cat i www.consellsabadell.cat  

https://www.google.es/maps/place/Cam%C3%AD+Can+Quadres,+190,+08203+Sabadell,+Barcelona/@41.535734,2.1219813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a495a215f9b06b:0xf91f302242976c17!8m2!3d41.53573!4d2.12417

