JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA - CURS 2016 – 2017
FINAL NACIONAL DE GIMNÀSTICA RÍTMICA INDIVIDUAL
Benjamí, Aleví, Infantil Cadet i Juvenil - Nivell A i Nivell Obert
Masculí i Femení

CONSELL ESPORTIU
ORGANITZADOR

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX EMPORDÀ
Plaça Joan Carreras Dagas, 4 baixos | 17100 – La Bisbal d’Empordà
972 643 207
esports@baixemporda.cat
www.baixemporda.cat/esports | @cebaixemporda

DATA

Diumenge 04 de juny de 2017

LLOC DE LA FINAL

Pavelló poliesportiu de Torroella de Montgrí
Ronda de Pau Casals, s/n
17257 Torroella de Montgrí
Telèfon 972 76 07 04
Ubicació

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

INSCRIPCIONS

Termini inscripció: dijous 25 de maig de 2017
1. Procediment de la inscripció mitjançant el corresponent full d’inscripció (annex 1)
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.
2. Cal enviar el full inscripció (annex 1) en suport informàtic a
esports@baixemporda.cat
3. Per confirmar les inscripcions cal fer el pagament corresponent de 4€ per
esportista, especificant el Consell d’origen al compte corrent següent:
BANC SABADELL ES12 0081 1590 0100 0100 8909

 Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet d’esportista i
entrenador-delegat dels JEEC, segellat pel Consell Esportiu corresponent, i
presentar-lo a requeriment de qualsevol membre de l’organització.
DOCUMENTACIÓ
 Música: Caldrà fer arribar les músiques al consell d’origen per correu electrònic,
en format mp3, en el moment de la inscripció. Recordeu especificar a l’arxiu: nom
i cognom de l’esportista, categoria, entitat i nivell.

Col·labora:

ASPECTES TÈCNICS

NORMATIVA /
CONVOCATÒRIA

Convocatòria FN Gimnàstica Rítmica dels JEEC (annex 2) - Els exercicis, requeriments
tècnics, puntuació i música estan especificats al Reglament de Gimnàstica Rítmica dels
JEEC 16-17

Hora arribada esportistes: 30 minuts abans de l’inici de l’escalfament de la seva
categoria.
Hora inici competició: 9.30 h aprox.
Finalització de la competició: 14.30h aprox.

PROGRAMA DE
L’ACTIVITAT

CLASSIFICACIÓ I
SISTEMA DE
PUNTUACIÓ

L’ordre de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que tindrà lloc, com a mínim, 3 dies
abans de la competició a la seu designada. En principi, s’estableix de forma decreixent,
iniciant amb la categoria de més edat en la que hi hagi participació:
1. Categoria juvenil.
2. Categoria cadet.
3. Categoria infantil.
4. Categoria aleví.
5. Categoria benjamí.
Cada participant 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

Classificació per resultats: Es farà una classificació per categoria , gènere i nivell.
Classificació de Valors: Es podran premiar accions individuals 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.

ALTRES

Més informació de Torroella-l’Estartit a: http://www.visitestartit.com/ca

MÉS INFORMACIÓ

Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a: www.ucec.cat

Col·labora:

