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Circular 3/18 - Reg. de sortida: 16
• 20 de març de 2018
Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
RECORDATORI ARTICLES NORMATIVA DE COMPETICIONS

Benvolguts i Benvolgudes,
Tal i com es va informar a la circular 2/18 de data 2 de març del 2018 i número de registre de
sortida 14, per homogeneïtzar els aspectes comuns de les diferents especialitats en les
competicions que organitza la Federació, s'ha desenvolupat la "Normativa General de
Competicions", aprovada per Junta Directiva el passat 12 de desembre de 2017. Recordeu que
aquesta Normativa està disponible per descarregar a la nostra pàgina web dins l'apartat
"Documentació FCG".
D'acord amb aquesta normativa i amb les normatives tècniques de cada modalitat, pel bon
desenvolupament de les competicions, us recordem que:
Article 18
Els/les tècnics/ques que participin en les competicions durant el transcurs de les mateixes
hauran de portar la seva llicència en un lloc visible, per a la seva correcta identificació.
Article 29
Els/les entrenadors/es no estan autoritzats a dirigir-se als/les jutges/ses per requerir
informació o explicacions sobre les notes o les classificacions. A les normatives tècniques
de cada especialitat i/o competició s'estipularà els tràmits a seguir en el supòsit de
reclamacions, així com la descripció de les "puntuacions" susceptibles de reclamació.
Article 34
Tota persona aliena a la competició (pares, mares, tutors, familiars, simpatitzants i públic en
general) que no estigui degudament inscrita en els llistats oficial de la FCG per a cada
competició, no podran accedir a la pista de competició, d'escalfament ni als vestidors.
Els/les entrenadors/es seran les responsables de fer complir aquesta norma.

Des de la Federació demanem sisplau als clubs que aquests articles és compleixin durant el
transcurs de les competicions per garantir un bon desenvolupament d'aquestes.
Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem
atentament,
ADMINISTRACIÓ

Pàgina 1 de 1

