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NORMATIVES GENERA
√ 1.- PARTICIPANTS
Podran prendre part tots el clubs, escoles i entitats esportives
constituïdes sense limitació en quant al nombre de gimnastes i grups.

legalment

Els clubs i entitats esportives participants hauran d’estar adscrits a la Federació
Catalana de Gimnàstica.
Si un club, escola o entitat esportiva inscriu més d’un grup en el mateix nivell, caldrà
que duguin noms diferents.

√ 2.- LLICÈNCIES
GIMNASTES:

Totes les gimnastes participants hauran d’estar en possessió de la llicència expedida
per la Federació Catalana de Gimnàstica, de l'especialitat de Gimnàstica Estètica.

Segona llicència:
Si ja te llicència FCG d'altra modalitat pel mateix club i estament el cost es de 20€.
TÈCNICS/QUES:

Els/les entrenadors/es inscrits/tes per les entitats hauran d’estar en possessió d'una
llicència de tècnic/a expedida per la Federació Catalana de Gimnàstica.
JUTGESSES:

Els/les jutges/ses per actuar com a tal , hauran d’estar en possessió d'una llicència
expedida per la Federació Catalana de Gimnàstica o Federació d'altre comunitat, i
acreditar haver superat qualsevol dels nivells dels cursos de Jutges.
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Les llicències de les gimnastes, tècnics i delegats (en cas de requeriment), hauran
d’estar a disposició de la taula de competició, una hora abans de iniciar-se de la
mateixa.

√ 3.- COMPETICIONS.
- COPA CATALANA – constarà de dues Fases prèvies mes la Fase Final i Campionat
de Catalunya
1a FASE Copa Catalana - 28 o 29 d'abril 2018
2a FASE Copa Catalana - 26 o 27 de maig 2018
FINAL Copa Catalana i Campionat de Catalunya - 16 o 17 de juny 2018

√ 4.- NIVELLS, EDATS I PARTICIPACIÓ

Categories totes un únic nivell:
-

BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
JÚNIOR
SÈNIOR

8 - 10 ANYS
10 - 12 ANYS
12 - 14 ANYS
14 - 16 ANYS
16 ANYS i posteriors

√ 5.- COMPOSICIÓ DELS GRUPS
Els grups estaran formats per un mínim de sis (6) gimnastes i màxim de 12.

√

6.- GUARDONS

► 6.a – Obtindran guardons els grups de cada nivell millor classificats en les fases
prèvies i en la final.
► 6.b - A la FASE FINAL DE LA COPA CATALANA:
- Podran participar tots els grups de que hagin participat en alguna de les dues
fases prèvies.
- A la fase final els grups partiran de zero per al Campionat de Catalunya, la
puntuació obtinguda, es farà servir per a dues graelles:
●
Una per a tenir en compte les puntuacions obtingudes a les fases prèvies de
Copa i assolir la classificació de la final.
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●

I l’altre serà per a obtenir la puntuació del Campionat de Catalunya.

√ 7. – CAMPIONAT DE CATALUNYA
► 7.a - Podran participar en el Campionat de Catalunya, els grups que facin la
corresponent inscripció, hagin o no participat en les fases prèvies de la Copa
Catalana.
En el cas de participació de grups d'altres comunitats, hi haurà una classificació
OPEN.
Classificació CAMPIONAT DE CATALUNYA només per grups catalans.

√ 10.- MATERIAL
Els grups participants, així com els/les responsables de les entitats inscrites, es
comprometen a utilitzar el material que l’organització posi a la seva disposició per a
la competició.

√ 11.- REGLAMENTACIÓ
Serà d’aplicació allò que figura en la descripció tècnica de les categories, de les
normes específiques de cada modalitat gimnàstica, el codi de puntuació i el
reglament tècnic de la IFAG.

√ 12.- COMITÉ DE COMPETICIÓ
A cada competició hi haurà un representant d’aquest comitè de competició
encarregat de vetllar per l’acompliment de les normes generals i el correcte
desenvolupament de la competició.

√ 13.- JURAT
Els exercicis seran puntuats per un jurat designat pel Comitè de Jutges de la
Federació Catalana de Gimnàstica.
El jurat portarà vestimenta i calçat apropiat d’acord amb les normes (jaqueta, faldilla
i/o pantaló negre, brusa i/o jersei de color blanc o beig).
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► 16.c - Les baixes seran penalitzades; únicament no s’aplicarà sanció en les baixes
causades per motius mèdics, que es justifiquin presentant el document
corresponent.

√ 17.- DESQUALIFICACIÓ
El no acompliment d’aquestes normes i de les generals comportarà la desqualificació
del grup infractor, i la impossibilitat de continuar participant en qualsevol de les
competicions de l'any 2017.

√ 18.- ERRATES I CANVIS
Comunicar per escrit a la Secretaria d’aquesta FCG els errors detectats (noms,
cognoms, classificacions, etc.) els canvis d’adreça i de titular de les Entitats
afiliades.

√ 19.- CONSULTES
Horari: de 17 a 20 hores, de dilluns a divendres. Abans d’efectuar-les i per evitar
gestions innecessàries, repassar bé les normatives.
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