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Circular 3/19 - Reg. de sortida: 20
• 22 de maig de 2019
Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS RFEG
MODIFACIONS TUTELES RFEG
RECLAMACIONS NOTES DIFICULTAT DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
NOVES TAXES I QUOTES RFEG
Benvolguts i Benvolgudes,
Us informem que la RFEG ha modificat el seu Reglament General de Competicions. S'adjunta el nou
Reglament, tot i que també el trobareu per a descarregar a la nostra web, dins l'apartat documentació RFEG.
Circular RFEG - Tuteles
Segons Circular Informativa rebuda per la RFEG, la participació a competicions nacionals de tècnics/ques
amb un certificat o titulació inferior a l'exigida, està permesa sempre que aquest sigui tutelat per un tècnic de
nivell III, tècnic federatiu de nivell II o tècnic habilitat/da de la mateixa especialitat i amb llicència RFEG pel
mateix club que el tutelat/da.
Un/a mateix/a entrenador/a pot tutelar a varis entrenadors/es amb nivell inferior, sempre que pugui dedicar
l’atenció necessària e idònia a cada un/a dels/les tutelats/es.
El procediment per a tramitar aquesta tutela és el següent:
1 - El/la tutor/a i el tutelat/da han de tenir llicència RFEG tramitada en vigor pel mateix club amb el que
participaran a la competició.
2 - La tramitació de la documentació de la tutela s'ha de realitzar per separat per a cada una de les
competicions a les que es desitja participar, tot i que el pagament es realitzarà la primera vegada que
aquesta es realitzi.
3 - IMPORTANT! És obligatori adjuntar el formulari oficial específic de tutelat per a cada especialitat
esportiva, degudament complimentat en la seva totalitat ja que tots els camps son obligatoris. Es
seleccionaran totes les competicions per les que es sol·licita la tutela sempre i quan el tutor/a sigui el
mateix que es detalla al formulari. En el supòsit de canviar de tutor/a es complimentarà un nou formulari
per aquella competició en concret.
Adjuntem còpia de tots els formularis i podeu trobar tots els documents de tutela específics per a cada
especialitat a la nostra web, dins l'apartat documentació RFEG.
4 - Les tuteles hauran de ser tramitades per la corresponent Federació autonòmica i sempre abans de la
inscripció a la competició corresponent. Si la tutela no està tramitada 3 dies hàbils abans de la data
d'inscripció a la competició, hi haurà una penalització de 100€ per part de la RFEG.
5 - Les tuteles RFEG tenen un preu anual de 300€ a realitzar la primera vegada que es realitzi el
tràmit.
6.- Estan exempts/es del pagament tots/es els/les alumnes de cursos organitzats per la RFEG o per les
Federacions autonòmiques amb conveni signat amb la RFEG, que s’hagin matricular en l’any anterior a la
sol·licitud de la tutela. La gratuïtat s’aplicarà automàticament a través del programa de gestió però s’hauran
de fer tots els tràmits corresponents.
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Circular RFEG - Reclamacions Nota de dificultat Gimnàstica Rítmica
Segons Circular informativa rebuda per la RFEG, aquest any 2019 durant el Campionat d'Espanya
Individual d'Equips de Gimnàstica Rítmica s'implementaran les reclamacions a la nota de dificultat.
Reclamacions per la resta de valors de puntuació (execució, artística, etc.) no seran acceptades. Durant
el proper any 2020 aquest tipus de reclamacions estaran ja acceptades a les següents competicions: Copa
de la Reina, Ct. Absolut de Conjunts, Ct. Individual per equips i final de la Lliga Iberdrola.
Les reclamacions a la nota de dificultat estaran permeses sempre que siguin realitzades de forma verbal
immediatament després de la publicació de la nota o abans que es mostri en pantalla la nota del següent
gimnasta o conjunt. En el cas de l’últim/a gimnasta o conjunt de cada rotació, el límit es d’un minut després
de que s’hagi mostrat la nota en la pantalla.
Hi haurà una persona a la competició designada per a rebre la reclamació verbal que prendrà nota del temps
de la recepció de la reclamació verbal i iniciarà el procediment.
IMPORTANT! Només els/les tècnics/ques acreditats/des en dins l'àrea de competició estan
habilitats/des per interposar la reclamació. En l’àrea a prop de la pista de competició, el/la entrenador/a
del/la gimnasta que competeix podrà observa l’exercici.
Totes les reclamacions fora de termini seran refusades. No estan permeses les reclamacions contra
els/les gimnastes d’altres equips. Cada club pot realitzar un màxim de 4 reclamacions per
competició, incloent semifinals i finals.
Cal destacar que aquesta reclamació a la nota dificultat tindrà un cost establert per la RFEG de:

La reclamació ha de confirmar-se tan aviat com sigui possible per escrit dintre dels 4 minuts següents des de
la realització de la reclamació verbal, i requerirà l’acord de pagament que s’estableix a la taula anterior. Si
finalment no es confirmada per escrit en 4 minuts el procediment finalitzarà i la reclamació no serà
acceptada.
Si la reclamació no és acceptada pel jurat corresponent, el club haurà d'abonar obligatòriament els imports
establerts a la taula anterior mitjançant la factura emesa des de la RFEG al club que presenta la reclamació.
En el supòsit de no abonar el import corresponent una vegada passats tres mesos des de la data de
reclamació, aquest club no podrà realitzar tràmits d’inscripció per futures competicions nacionals.
Cada reclamació haurà de ser examinada pel Jurat Superior i la seva decisió envers a la reclamació no serà
apel·lable en cap cas i haurà d’adoptar-se com a tard:
* Al final de la rotació en les competicions classificatòries. Concurs General Individual Conjunts /
Equips / Autonomies i Seleccions.
* Abans de mostrar la nota del/la següent gimnasta o conjunt en les finals per aparells.
Al realitzar el post anàlisis de la competició, s’avaluaran totes les rutines per les que s’hagi realitzat una
reclamació.
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Circular RFEG – Taxes i Quotes
A continuació us detalles les noves taxes i quotes que la Real Federación Española de Gimnasia ha aprovat
per la temporada 2019 i de les que acabem de rebre comunicació:
Tutela fora de termini: sol·licitud de tramitació de la tutela de persona física més tard de tres dies 100 €
hàbils abans de finalització del termini d’inscripció d’una competició:
Inscripció fora de termini (dia del sorteig i 48 hores posterior)
Inscripció individual o Conjunt o Grup, des del dia del Quota establerta per inscripció dintre del termini
sorteig fins 48 hores posteriors (2 dies laborables)
x 10
Reclamació nota de dificultat (únicament GR)
Primera reclamació
Segona reclamació
Tercera reclamació
Quarta reclamació

100 €
200 €
300 €
400 €

Les penalitzacions / sancions econòmiques s’aplicaran a més a més de l’abonament de la taxa / quota
corresponent.

Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem atentament,
ADMINISTRACIÓ
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