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Circular 4/19 - Reg. de sortida: 23
• 14 de juny de 2019
Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica i Jutges/ses
MODIFICACIÓ REGLAMENT DE LLICÈNCIES RFEG
MODIFICACIÓ NORMATIVA DE JURATS RFEG
SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ I SEGUIMENT TRAMPOLÍ RFEG
EQUIPACIONS OFICIALS RFEG
CALENDARIS NACIONAL I INTERNACIONAL RFEG 2019
Benvolguts i Benvolgudes,
Us informem que hem rebut comunicació de la RFEG on ens informen que el passat 7 de juny es van
celebrar les reunions de Junta Directiva i Comissió Delegada, on es van aprovar els documents i
modificacions que relacionem a continuació; s’adjunten les modificacions i annexos, tot i que també els
trobareu per a descarregar a la nostra web, dins l'apartat documentació RFEG.
Modificació Reglament de Llicències RFEG i Annexos
Segons Circular Informativa rebuda de la RFEG, s'ha afegit a l'actual Reglament de Llicències RFEG la
següent clàusula: "Adicional Primera: La RFEG podrá expedir licencia nacional a las persones que ocupen
cargos Internacionales en representación de la RFEG, cargos técnicos de alto nivel, delegados
Internacionales, y personal laboral.”
Canvien també els documents d'Autorització de menors RFEG i l'Annex 1 de protecció de dades, tot i que
els tramitats fins al moment són vàlids.
Adjuntem els nous documents d'Autorització de menors RFEG i l'Annex de protecció de dades que
s'hauran d'utilitzar a partir d'ara per tramitar les llicències RFEG, tot i que els podreu trobar per a
descarregar a la nostra web, dins l'apartat documentació RFEG.

Modificació Normativa de Jurats RFEG - Reclamacions Nota de dificultat Gimnàstica Rítmica i
modificació uniformitat de jutges/ses.
Cal destacar la variació en la especialitat de Gimnàstica Rítmica, on existeix la possibilitat de reclamació de
la nota de dificultat en algunes competicions i la modificació en la uniformitat dels/les jutges/ses.
Adjuntem la nova Normativa de Jurats, que també trobareu disponible a la nostra web, dins l'apartat
Documentació RFEG.

Sistema de classificació i seguiment de Trampolí RFEG
La RFEG ha establert unes bases concretes de cara a la distribució de les places dels gimnastes que
representaran a la RFEG, així com entrenadors i acompanyants, al proper Campionat del Món per edats de
Tokio 2019.
Adjuntem document amb els nous criteris de classificació i puntuacions mínimes detallades, que també
podreu trobar a la nostra web, dins l'apartat documentació RFEG. Aquests criteris seran indispensables per
a la Classificació a aquest proper Campionat del Món per edats.
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Circular Equipacions Oficials RFEG
Segons Circular rebuda per la RFEG, a partir d'ara s'establiran unes normes de sol·licitud concretes per
adquirir l'equipació nacional oficial. S'hauran de complir aquestes normatives en la seva totalitat per tal de
tenir accés a aquesta equipació. A més a més, la sol·licitud d'aquesta equipació haurà de ser per escrit
mitjançant un formulari d'entrega oficial, adjunt dins la Circular.
Adjuntem la Circular informativa RFEG envers l'equipació, que també podreu trobar a la nostra web, dins
l'apartat Documentació RFEG.
Calendaris Oficials RFEG
Adjuntem per últim els Calendaris Nacional i Internacional de la RFEG per al present any 2019, aprovats per
l'Assemblea General Ordinària RFEG del passat 8 de juny.
Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem atentament,
ADMINISTRACIÓ
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