Amb la col.laboració de:

COMITÈ DE COMPETICIÓ (comissió de seguretat i disciplina)
OBJECTIUS
El Comitè de Competició, comissió
c
de seguretat i disciplina, te com objectiu el vetllar per la
bona praxis de tècnics i tècniques, de les/els gimnastes, jutges i jutgesses i qualsevol
persona que intervingui en la competició, així com del públic assistent. Aquesta comissió
haurà de vetllar pel conjunt de valors, principis i normes que han de regular l'exercici
professional.
El incompliment de qualsevol norma suposa incórrer en una falta de disciplina tipificada en
el codi de disciplina i que serà sancionada, si s'escau pel procediment sancionador
corresponent.
La Comissió podrà prendre
dre decisions, "in situ" al moment que es produeix una incidència.
Un cop detectat el fet punible la comissió es reunirà i prendrà la decisió que cregui mes
adient per resoldre el fet. Un cop presa la decisió es farà un informe
rme que es traslladarà al
COMITÈ DE DISCIPLINA perquè valori els fets denunciats.
Podem destacar:
* Comportament antiesportiu dels/les participants a la competició, siguin gimnastes, jutges,
jutgesses, tècnics o tècniques.
* Comportament contrari a allò que preveu el reglament de disciplina
disciplina i fets que distorsionin
el normal funcionament de les competicions, i que siguin atribuïbles a accions que duguin a
terme les persones que es troben dins la instal·lació.
* Qualsevol altre comportament que violi la regles que marca el de codi FIG de les diferents
modalitat.
* Manca de tècnica en la realització d'elements
d
gimnàstics,, que la/el gimnasta no tingui
assimilat tècnicament un exercici o element, de qualsevol modalitat,
modalitat, i/o que posi en risc la
integritat física del/la gimnasta.
* Els tècnics / tècniques hauran de conèixer la tècnica dels elements que proposen als/ les
gimnastes i a la vegada saber fer-li
fer entendre a l'esportista.
El/La gimnasta haurà de disposar d'una bona base tècnica, per tal d'aprendre millor i en
menys temps.
El/la gimnasta
a haurà de disposar d'un correcta educació de la com postura corporal a
cadascun dels aparells.
Es una errada començar l'entrenament tècnic sense una bona preparació física, (flexibilitat,
força i resistència)
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Amb la col.laboració de:

COMPOSICIÓ:
El comitè de competició disciplinària estarà composat
composa per 3 o 4 persones
person (mínim 3)
El/La Responsable de la competició.
Un jutge o jutgessa.
Un tècnic o tècnica.
El Director Tècnic, sempre que estigui present a la competició.

PRINCIPIS GENERALS DE LA PROFESSIÓ

* Dignitat: La persona
ersona humana, única i inviolable, te valors en si mateixa amb els seus
interessos i finalitats.
*Llibertat:: La persona en possessió de les seves facultats humanes realitza tots els seus
actes sense coacció ni impediments.
* Igualtat: Cada persona te els mateixos
mateixos drets i deures compatibles amb les seves
peculiaritats i diferències. D'aquests principis bàsics deriven els següents principis
generals, dels quals destaquem:

Respecte actiu, a les persones o al grup com a centre de intervenció professional.
Autonomia, exercida des de la confiança de les pròpies capacitats dels professionals,
sense coaccions externes.
Integritat, exigeix del professional, no abusar de la relació de confiança amb la persona
usuària, reconèixer els límits entre la vida personal i professional i no aprofitar-se
aprofitar
de la
seva posició per obtenir beneficis o guanys personals.
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