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1.1.

PARTICIPACIÓ

Per participar a les competicions que organitza la Federació Catalana de Gimnàstica
és imprescindible:
t federada.
vigor, en aquest cas la de 2017.
1.1.1.

Podran participar a les Competicions organitzades per la FCG tots i totes els/les gimnastes que estiguin
en possessió la llicència federativa del curs vigent.

1.1.2.

Per participar a les fases classificatòries als Campionats d’Espanya, caldrà tenir tramitades les
llicències a la RFEG, en el moment de fer la inscripció als Campionats de Catalunya. Únicament serà
possible participar sense la llicència homologada en els Campionats de Catalunya, Classificatoris per
la Copa d’ Espanya i Torneig Iberdrola, sempre que els terminis d’inscripció de la RFEG ho permetin.

1.1.3.

Cada Entitat podrà participar a les Competicions amb un nombre il·limitat de gimnastes a cada categoria.

1.1.4. Per poder participar a qualsevol Competició caldrà haver formalitzat correctament la inscripció.
En els conjunts i grups es poden inscriure un màxim de dues gimnastes de reserva.
1.1.5.

La música s’ha de dur en CD. A la caixa hi ha de posar nom del/de la gimnasta/conjunt, dorsal, club i
categoria, hauran d’entregar-se a l’organització de la competició a tal efecte, com a mínim una hora
abans de començar la competició.
Si la competició té dues parts, les músiques de la segona part, hauran d’entregar-se a l’organització,
una hora abans del començament d’aquesta part.
El club, entitat o gimnasta que no compleixen aquesta norma: NO SERÀ PUNTUAT.
Els CD’s caldrà que estiguin en bon estat, gravats en format de AUDIO. A més a més, cada entrenadora
haurà de portar en un pen drive o en un altre CD, les músiques gravades en format MP3, per ser utilitzats
exclusivament en cas d’emergència (errada de l’equip de megafonia).
1.1.5.1. En el moment en el que estigui disponible l’aplicació per a enviar les músiques de competició a la
FCG, aquest punt quedarà anul·lat. De tota manera, les entrenadores han de portar SEMPRE la música
en suport CD/pen drive per a poder ser utilitzats en cas de problemes amb l'aparell de megafonia.

1.1.6

Les INSCRIPCIONS de les gimnastes i dels equips hauran d’estar formalitzades, en el termini establert en el
calendari de competició, a la web de la FCG. Tota gimnasta o equip que incompleixi aquesta condició no
podrà participar de cap manera en la competició.
Nota: Finalitzat el termini d’inscripció, hi haurà tres dies hàbils per poder inscriure els/les gimnastes i
tècnics/ques amb una penalització per gimnasta/equip/conjunt/parella/trio/grup (és per actuació, no per
gimnasta).
A partir d’aquesta data, quedarà tancada definitivament la inscripció. Els terminis que finalitzin
els divendres tindran fins al dimecres següent per poder realitzar aquest tràmit.
En cas de que un club o entitat volgués inscriure gimnastes una vegada finalitzat aquest segon termini,
podria fer-ho durant els dos dies següents (dijous i divendres), abonant la inscripció fora de termini per
gimnasta/equip/conjunt/parella/trio/grup, més una penalització al club.
Esgotada aquesta última via, no es podrà tramitar cap inscripció més.
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1.1.7 ENTRENADORS / ES: En les Competicions organitzades per la Federació Catalana de Gimnàstica, els clubs
podran inscriure un/a entrenador/a per conjunt o equip, en el cas de les individuals, un/a entrenador/a per
categoria. Serà OBLIGATORI que l’entrenador/a tingui la titulació corresponent. En cas de voler comptar amb
un/a ajudant (amb titulació i amb llicència), s’haurà de sol·licitar. (La sol·licitud es farà constar a la inscripció).
-

Per les competicions de C.C.E.E. (Nivells INICIACIÓ / PROMOCIÓ / OPEN):

Podran ser inscrites i per tant podran estar en la pista de competició tots/es aquells/es monitors/es que tinguin
CIATE, sempre i quan vagin tutelat/des per un tècnic de 3er Nivell.
Els/les tècnics de 1er i 2on Nivell, no els hi cal tutela i poden ser inscrites a qualsevol fase de CCEE, però no
poden tutelar.
- Per les competicions de COPA CATALANA (Nivells IV-V-VI):
Podran ser inscrites i per tant podran estar en la pista de competició tots/tes aquells/es tècnics/ques que tinguin
2on Nivell.
Els/les tècnics/ques de 1r nivell també podran estar a la pista de competició, sempre i quan vagin tutelats/des per
un/a tècnic/a de 3r nivell.
Aquesta mesura és temporal fins que la FCG pugui organitzar els cursos de tècnics. En el moment que s’hagin
executat, la normativa de tècnics/entrenadors serà la següent:
Haurà de tenir el primer nivell per competicions de CCEE, segon nivell per competicions de Copa
Catalana i el tercer nivell per competicions classificatòries (nivell VII – VIII –IX - X).
-

Per les competicions class ificat òries als Campionats d ’ E spanya (Nivells VI I -VIII-IX-X):

Es seguirà la normativa marcada per la RFEG.
Sempre ha d’haver-hi un tècnic/a de 3er nivell.
Les persones amb certificat de 1er nivell i els/les tècnics/ques de 2on nivell, no els hi cal tutela i poden ser inscrits/tes a
qualsevol fase del CCEE.
Els/les tècnics/ques de 2on nivell, no els hi cal tutela i poden ser inscrits/tes a qualsevol fase del Copa Catalana (nivells
del IV al VI en individual i conjunts). En cap cas els/les alumnes amb certificat de 1er o de 2on Nivell, prodran tutelar a
un/a altre tècnic /a.
Tot/a aquell/a entrenador/a que no disposi de la titulació corresponent, haurà d’estar “tutelat/a” per un/a tècnic/a
acreditat/a per la FCG. El/la qual estarà present i es farà càrrec d’aquest/a entrenador/a i de les seves gimnastes,
així com de totes les actuacions del/de la mateixa durant el desenvolupament de la competició, assumint les
responsabilitats que això comporta. En cas contrari ni l’entrenador/a ni les gimnastes podran accedir a la zona de
competició i per tant no podran competir.
La sol·licitud de TUTELA haurà de enviar-se a la FCG en el moment de la inscripció a la competició. SENSE
AQUEST DOCUMENT NO ES PODRÀ PARTICIPAR.
Un/a tècnic/a de tercer nivell, podrà tutelar dos (2) clubs (al marge del seu), acreditat i amb la llicència corresponent
de cada club, tramitada en l’any en curs.
Una persona llicenciada d’ INEFC pot tutelar igual que un tècnic de 3er nivell.
Les cursillistes que estiguin realitzant un curs de tècnic organitzat per la FCG, poden accedir tutelades a la pista de
competició, amb la finalitat de completar el seu període de pràctiques, amb la llicència corresponent en vigor i
prèvia inscripció a la competició.
Els /les entrenadors/es i les / els gimnastes hauran de dur a les competicions en un lloc visible, la seva
llicència.
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TITULACIONS:
-

1.- INEF ó CAFE AMB EXPERIENCIA ACREDITADA DE 3 ANYS (Han d’ajuntar currículum a:
escola@gimcat.com quan es tramiti la llicència).

· Categoria: Tècnic/a
· Llicència FCG: INEF HABILITAT FCG
· Documentació a adjuntar a la llicència: Títol INEF o CAFE ó resguard de la sol·licitud del Títol + certificat COPLEFC.
· Poden anar a totes les competicions i poden tutelar.
· Llicència per la RFEG com a Preparador Físic. No han d’abonar l’ import de la tutela RFEG
però si han d'anar vinculats a un/a tècnic/a de nivell 3 del mateix club. (mireu normativa llicències RFEG).

-

2.- INEF AMB MAESTRIA (HAN D’ADJUNTAR LA TITULACIÓ ON CONSTI QUE HAN FET LES
ASSIGNATURES DE MAESTRIA D’AQUESTA MODALIDAD A escola@gimcat.com QUAN ES TRAMITIN LA
LLICÈNCIA.

• Categoria: Tècnic/a
• Llicència FCG: INEF MAESTRIA FCG
• Documentació a adjuntar a la llicència: Títol INEF o CAFE ó resguard de la sol·licitud del Títol + certificat
COPLEFC.
• Poden anar a totes les competicions i poden tutelar.
• Els que hagin realitzat, en els estudis de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, les assignatures d'alt rendiment,
poden sol•licitar ells mateixos a la RFEG l'habilitació com a entrenador/a de 3r nivell d'aquesta modalitat. (És un
tràmit que han de fer ells mateixos a través de la RFEG, no es fa a través de la FCG). Un cop la RFEG els habilita,
els hi envien una carta que és la que hauran d'adjuntar un cop es vulguin tramitar la llicència.
S'adjunta l'enllaç.
http://www.rfegimnasia.es/escuela/habilitacion-licenciados-en-actividad-fisica-y-deporte/
En cas de no fer aquest tràmit o que la RFEG no els habiliti, la llicència que s'hauran de tramitar per la RFEG és la de
Preparador Físic (mateixes condicions que abans).
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-

3.- INEF ó CAFE SENSE EXPERIENCIA ACREDITADA

· Categoria: Auxiliar Tècnic/a
. Llicència FCG: AUXILIAR TÈCNIC/A
· Documentació a adjuntar a la llicència: Títol INEF o CAFE ó resguard de sol·licitud del títol + certificat COPLEFC
· Han d'anar tutelat/da per un/a tècnic/a de 3r nivell a totes les competicions menys a les d'Edat Escolar.
· Llicència per la RFEG com a Preparador Físic. No han d’abonar l’ import de la tutela de la RFEG, però si han d'anar
vinculats a un/a tècnic/a de nivell 3 del mateix club. (mireu normativa llicències RFEG)
-

4. - MEF/ CICLES FORMATIUS (grau mitjà i grau superior)

• Categoria: Auxiliar Tècnic/a
. Llicència FCG: AUXILIAR TÈCNIC/A
• Documentació a adjuntar a la llicència: Títol MEF/ AAFE/ CAFEM ó resguard de sol·licitud del títol + Registre de
professionals de l'esport + responsabilitat civil
• Han d'anar tutelat/da per un/a tècnic/a de 3r nivell a totes les competicions menys a les d'Edat Escolar.
· No existeix la possibilitat de tramitar la llicència com a MEF/AAFE/CAFEM per la RFEG, tampoc són
considerats Preparadors Físics (mireu normativa llicències RFEG).
-

5. - TÈCNICS/QUES 1 i TÈCNICS/QUES 2

• Categoria: Auxiliar Tècnic/a
. Llicència FCG: AUXILIAR TÈCNIC/A
• Documentació a adjuntar a la llicència: Certificat de notes del curs ó títol RFEG d'aquests nivells + Registre de
professionals de l'esport + responsabilitat civil.
• Han d'anar tutelats/des per un/a tècnic/a de 3r nivell a totes les competicions menys a les d'Edat Escolar.
• Llicència per la RFEG cadascú en el seu nivell, han d'anar tutelats/des per un/a Tècnic/a de 3r nivell del mateix club
i han d’abonar l’ import de la tutela de la RFEG.
Segons el nivell dels/de les tècnics/ques, les llicencies variaran el seu color.

Tots aquests punts són vàlids sempre i quan els tècnics/monitors tinguin tramitada la seva
corresponent llicència de l’any en curs a la F CG o a l a RFEG, així com la seva pòlissa de
Responsabilitat Civil.

NOVEMBRE 2017 - dilluns 13 novembre 2017

Pàgina 5

Amb la col·laboració de:

1.2.

NORMATIVA GENERAL DE LES COMPETICIONS

1.2.1. La Competició que no tingui una seu assignada, arribada la data de la seva realització, quedarà anul·lada.
1.2.2. S’establirà un horari i un ordre d’actuació per a cada Competició que només seran modificats en el cas, que
el Comitè ho cregui oportú.
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1.2.3.

Cada Jurat de les Competicions estarà format de la següent forma :
Copa Catalana : estarà format per 6 jutgesses.
C.C.E.E. estarà format per 4 jutgesses.
CAMPIONATS DE CATALUNYA (classificatoris) : 8 jutgesses + 1 jutge coordinadora + 1 jutge de taula.
* El Comitè de Gimnàstica Rítmica de la F.C.G. podrà modificar el nombre de Jutgesses, depenent de
les característiques de la competició en qüestió, i sempre i quan el pressupost ho permeti.
- Dues Jutgesses de Línea (Assignades per la FCG).
- El Comitè/FGG designarà una persona Responsable de la Competició i una Jutge de Taula, que vetllarà pel
compliment de la normativa i el bon funcionament de la competició. La persona que assumeixi la tasca de
Responsable de Competició haurà de realitzar i lliurar a la FCG un informe al finalitzar la competició.

1.2.4.

Els membres del Jurat seran convocats pel Comitè de Jutges de Gimnàstica Rítmica pel sistema establert a la
Normativa de Jutges de G.R. d’aquesta Federació.

1.2.5.

En cas d’empat en els resultats d’una mateixa classificació, s’aplicarà el Codi de Puntuació F.I.G.

1.2.6. Si una gimnasta individual o de conjunt no es presenta a una competició o arriba amb retard, quedarà
directament exclosa i exclòs el conjunt de la competició i perdrà els drets d’inscripció.
Per poder classificar-se per a les finals de les Competicions, és obligatori participar en les dues fases, tant en
la modalitat individual com en la modalitat de conjunts.
No està permesa la participació “testimonial” en una competició. El Comitè es reserva el dret d’interrompre un
exercici si observa qualsevol fet que pugui danyar la integritat física de les gimnastes o la bona imatge del nostre
esport.
EXCEPCIÓ: Els conjunts de C.C.E.E. que per diferents motius tenen alguna gimnasta de baixa, per poder participar
en una fase amb un nombre inferior de gimnastes, hauran de presentar una sol·licitud al comitè tècnic de
GR de la FCG. En aquest cas, el conjunt no serà puntuat i sumarà un zero (0) de cara a la classificació per a
la final.
Si una gimnasta individual es lesiona i no pot participar, perdrà els drets de classificar-se per a la final. És
obligatori participar en les dues fases.
• Baixa a competició: En el cas de produir-se baixes en la participació a la competició, s’ha de lliurar a la persona
responsable de la competició, assignada per la FCG, l’imprès corresponent a baixes, correctament omplert i signat
pel responsable, com a mínim una hora abans de començar la competició. Les baixes seran penalitzades;
únicament no s’aplicarà sanció en les baixes per motius mèdics que es justifiquin presentant el document
corresponent.
Sense penalització si la baixa es presenta 15 dies abans de la data de la competició, o bé si per alguna circumstància
s’hagués de canviar la data de la competició una vegada finalitzat el termini d’inscripció. La quota d’inscripció a
competicions no es retornarà en el cas de baixa a la competició.
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La participació ha de ser real: han de fer el seu exercici i competir, no val només amb la presentació del/la
gimnasta.
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1.2.7.

En la competició de conjunts, només es podran col·locar al tapís de competició les 5 gimnastes titulars.

1.2.8. Les Entrenadores són les responsables del comportament i actitud de les seves gimnastes i dels pares de les
gimnastes durant el transcurs de les Competicions. La Federació es reserva el dret de prendre les mesures
oportunes davant qualsevol actitud antiesportiva de les pròpies entrenadores, de les gimnastes i del públic ,
d’acord amb el reglament de disciplina de la FCG.
Les entrenadores (en el moment de l’actuació de les seves gimnastes) hauran d’estar al lloc habilitat per
part de la organització per a elles. Les entrenadores ni les gimnastes podran passar en cap cas, pel
darrera del jurat.
La Jutgessa Coordinadors i/o la persona responsable de la competició tindrà la potestat de suspendre la
competició en els casos en què consideri que les faltes de disciplina de les gimnastes, entrenadores o públic
així ho requereixin.

1.2.9. Les entrenadores no estan autoritzades a dirigir-se a les jutges per a requerir informació o explicacions
sobre les notes o les classificacions. En el cas d’incompliment d’aquesta norma l’entrenadora serà
sancionada segons el que es preveu en el reglament de disciplina de la FCG.
1.2.10. Depenent del nombre de gimnastes inscrites, el Comitè Tècnic de la F.C.G. es reserva el dret de modificar la
estructura de cada Competició.
1.2.11. El preu d’ entrada a les competicions de Copa Catalana serà determinat per la F.C.G.
1.2.12. Els menors de 12 anys i els/les gimnastes, tècnics , gimnastes i jutgesses, que portin la llicència de la F.C.G.
de l’any en curs, tenen l’ entrada lliure a totes les competicions organitzades per la F.C.G.
1.2.13. En les desfilades del lliurament de trofeus, NO ESTAN PERMESOS els ninots, pelutxs....
1.2.14. No està permès PENTINAR ni MAQUILLAR a les gimnastes a les zones d’escalfament ni a la pista de
competició. Caldrà fer-ho als vestidors o a les grades.
1.2.15. No està permès MENJAR a les pistes d’escalfament ni competició.
1.2.16. Totes les gimnastes, desprès de la seva actuació respectiva, hauran de dirigir-se cap a la grada fins el
moment de la desfilada del lliurament de premis.
1.2.17. Tota persona aliena a la competició (pares, mares, tutors, familiars...) que no estiguin inscrits en els llistats
oficials de la FCG (en cada competició), NO PODRAN ACCEDIR als vestidors, ni les pistes d’escalfament ni a
la pista de competició. Les entrenadores seran les responsables de fer complir aquesta norma.
1.2.18. El no compliment d’aquestes normes, implicarà una denúncia al comitè de disciplina de la FCG.
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2.

CATEGORIES I EDATS

Qualsevol gimnasta/es de l’any immediatament anterior pot participar en la categoria següent en la modalitat de
conjunts.(nº il·limitat)
En la modalitat individual, cal participar a la categoria que li correspon segons l’any de naixement.

2018
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CATEGORIES
PRE-BENJAMI
BENJAMI
ALEVI
INFANTIL
JUNIOR
SENIOR

2018
CATEGORIES
PRE-BENJAMI
BENJAMI
ALEVI
INFANTIL
JUNIOR
CADET
JUVENIL
SENIOR
1ª CATEG.
HONOR

2018
CATEGORIES
PRE-BENJAMI
BENJAMI
ALEVI
INFANTIL
JUNIOR
CADET
JUVENIL
SENIOR
1ª CATEGORIA

C.C.E.E.
NIVELLS: INICIACIÓ / PROMOCIÓ / OPEN
CONJUNTS (5 titulars)
10-11-12
08-09-10
06-07-08
04-05-06
02-03-04
02 i anteriors
COPA CATALANA INDIVIDUAL
NIVELL VII
NIVELLS: IV-V-VI
R.F.E.G.
09-10
07-08
05-06
03-04
02 i anteriors

2010
2009
07-08
05-06

INDIVIDUAL
10-11
08-09
06-07
04-05
02-03
01 i anteriors

NIVELL VIII
R.F.E.G. (femeni i
masculí)

03-04

09-10
07-08
05-06
03-04
03-04 (masculi)

02 i anteriors

02 i anteriors (masculí)

02 i anteriors
03 i anteriors
02 i anteriors

COPA CATALANA CONJUNTS
NIVELL VII
NIVELLS: IV-V-VI
R.F.E.G.
2010-11
09-10-11
2009-10
07-08-09
07-08-09
05-06-07
05-06-07
03-04-05
03-04-05
03 i anteriors
03 i anteriors
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3.

ORGANITZACIÓ DE LES COMPETICIONS

3.1.1. CAMPIONATS DE CATALUNYA :
Es suprimeixen els Campionats Provincials
Categories : totes (segons RFEG)
-

MODALITAT INDIVIDUAL :
• Ct. Catalunya Individual “A” (absolut) (nivell VIII – IX - X)
• Ct. Catalunya Equips (nivell VIII - IX)
• Ct. Catalunya Individual Masculí (nivell VIII)
• Ct. Catalunya Individual Base (nivell VII)
• Ct. Catalunya Individual Copa Base (nivell VII)

-

MODALITAT DE CONJUNTS:
• Ct. Catalunya Conjunts (absolut) (nivell VIII)
• Ct. Catalunya Conjunts Copa Base (nivell VII)
• Ct. Catalunya Base (nivell VII)
• Ct. Classificatori a la Copa d’Espanya “REINA SOFIA”

3.1.2. COPA CATALANA INDIVIDUAL
Estructura:

2 fases classificatòries i una final.(Nivells IV-V-VI-VII)

Nivells i Categories :
•

NIVELLS IV – V – VI : Categories : BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR / SENIOR.

•

NIVELL VII (BASE INDIVIDUAL) : Categories: PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI / INFANTIL /
CADET / JUVENIL. (En el cas que la 1ª fase sigui el Ct. de Catalunya se sumarà la nota
d’aquesta competició per accedir a la final. En el cas que el Ct. de Catalunya sigui un altre dia,
caldrà participar a les dues fases de Copa Catalana per accedir a la final).

•

NIVELL VII (COPA BASE INDIVIDUAL) : Categories : PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI /
INFANTIL / CADET / JUVENIL. (En el cas que la 1ª fase sigui el Ct. de Catalunya se sumarà la
nota d’aquesta competició per accedir a la final. En el cas que el Ct. de Catalunya sigui un altre
dia, caldrà participar a les dues fases de Copa Catalana per accedir a la final).

•

NIVELL ABSOLUT (VIII – IX – X) : Categories : BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR /
SENIOR / 1ª CATEG. / HONOR.

Guardons:

3 primers classificats (Nivells IV-V-VI-VII)
3 primers classificats x aparells x categoria (Nivells VIII-IX-X).
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3.1.3.

COPA CATALANA CONJUNTS :
Estructura:

2 fases classificatòries i una final (Nivells VII-VIII)
3 fases classificatòries i una final. (Nivells IV-V/VI)
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Nivells i Categories :
•

NIVELL IV : Categories : BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR / SENIOR.

•

NIVELL V-VI : Categories : BENJAMI / ALEVI / INFATIL / JUNIOR / SENIOR.

En les categories ALEVI i INFANTIL, dels Nivells IV – V/VI, el programa és doble (Mans lliures i Aparell).
El programa d’aquestes categories en les diferents fases serà el següent:
•
•
•

1ª FASE : MANS LLIURES
2ª FASE : MANS LLIURES + APARELL.
3ª FASE : A P A R E L L

(Solament una de les dues músiques pot ser cantada).
Es pot participar únicament amb un dels dos exercicis, però tindran prioritat per passar a la final de la copa
Catalana , els conjunts que participin amb el doble programa sumant les dues fases.
•

NIVELL VII ( COPA BASE CONJUNTS) : Categories : PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI / INFANTIL /
CADET / JUVENIL. (Per accedir a la final de la Copa Catalana en el nivell VII - Copa Base Conjunts, se
sumarà la nota del Ct. de Catalunya classificatori pel Ct. Espanya Copa Base Conjunts en el cas que
solament es faci una fase).

•

NIVELL VII (BASE CONJUNTS) : Categories : PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / CADET
/ JUVENIL.

•

NIVELL VIII (ABSOLUT) : Categories : BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR / SENIOR / 1ª CATG.

Guardons:
3.1.4.

3 primers classificats.

COPA CATALANA CONJUNTS PRIMAVERA (Temporada individual)
Estructura: 2 FASES (Nivells VII i VIII) / 3 FASES (Nivells IV – V/VI).
Nivells i categories:
• Nivell IV:
Benjamí - Aleví - Infantil - Junior- Senior
• Nivell V /VI:
Benjamí - Aleví - Infantil - Junior- Senior
• Nivell VII:
Pre-Benjamí - Benjamí - Aleví - Infantil –Cadet -Juvenil.
• Nivell VIII:
Benjamí - Aleví - Infantil - Junior- Sènior – Primera.
Els conjunts de les categories ALEVI i INFANTIL, dels nivells IV - V/VI podran participar amb un o amb
dos dels aparells del programa.
Els conjunts del nivell VII podran participar tant amb el programa de COPA BASE CONJUNTS, com
amb el programa de BASE de CONJUNTS.
Depenent del nombre d’inscripcions es podrà unificar nivells en la modalitat de conjunts.
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Podran participar aquelles/ls gimnastes que només fan la modalitat de conjunts, és a dir, no fan individual.
(Només 1 gimnasta de les/els 5 titulars del conjunt, podrà haver participat en qualsevol competició
individual a la mateixa temporada).
El CONJUNT QUE NO COMPLEIX AQUESTES NORMES SERÀ DESQUALIFICAT.
Excepció: les gimnastes que es convoquin per a competicions individuals, en representació de
la Federació Catalana de Gimnàstica.
3.1.5. CAMPIONAT DE CATALUNYA EN EDAT ESCOLAR
Estructura: 2 fases classificatòries i una final
Les fases classificatòries es faran per zones: Zona Nord (Barcelona-Girona) i Zona Sud (Tarragona-Lleida).
La fase final s’organitzarà unificant les dues zones.
En aquesta competició hi participaran les QUATRE (4) gimnastes individuals millor classificades de cada
una de les zones, per categoria i nivell ; els QUATRE (4) conjunts millors classificats de cada una de les
zones per categoria i nivell.
Modalitats :
•
•

INDIVIDUAL
CONJUNT (5 titulars)

Nivells i Categories (Modalitat Individual):
•

NIVELL INICIACIÓ
o

•

NIVELL PROMOCIÓ
o

•

Categories: PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR/
SENIOR

Categories: PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR/
SENIOR

NIVELL OPEN (gimnastes que han participat en el nivell “A” dels JJEE).
o

Categories: PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR/
SENIOR

Nivells i Categories (Modalitat Conjunt):
•

NIVELL ÚNIC
o

•

NIVELL OPEN (Conjunts que han participat en el nivell “A” dels JJEE)
o

3.2.

Categories: PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR/
SENIOR.

Categories: PRE-BENJAMI / BENJAMI / ALEVI / INFANTIL / JUNIOR/
SENIOR.

P ART ICIP AC IÓ M ASCULIN A:
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Participació oberta per nivells a nenes i nens. (Excepte el Ct. de Catalunya Individual Masculí)
Degut a la possibilitat de poques inscripcions masculines, només hi haurà una classificació general
(nois i noies indistintament). Malgrat això, la classificació per a la final inclourà les/els 8 primeres
gimnastes de cada categoria, independentment del nombre de nois participants. En el cas que a la copa
Catalana Individual hi hagi una participació mínima de 3 gimnastes masculins per categoria, es faran classificacions
per separat (femeni / masculí).
La Competició s’estructurarà per categories, modalitats i nivells.
Depenent del nombre de gimnastes inscrites, el Comitè Tècnic de la FCG. es reserva el dret de
modificar l’ estructura de la Competició.
3.3

FASES FINALS

3.3.1.

COPA CATALANA

MODALITAT INDIVIDUAL
-

Passaran a la final de la Copa Catalana Individual, les 8 primeres gimnastes dels Nivells IV – V - VI
després de la suma de cada una de les fases.

-

Passaran a la final de Copa Catalana Individual, les 8 primeres gimnastes del nivell VIII – IX – X, en cada
aparell, desprès de la suma de dues(2) de les tres (3) fases de cada aparell.

-

Passaran a la final de Copa Catalana Individual – Base, les 8 primeres gimnastes del nivell VII – BASE,
després de la suma de cada una de les fases. En el cas que solament es faci una fase, se sumarà la nota del
Ct. de Catalunya Classificatori.

-

Passaran a la final de Copa Catalana Individual – Copa Base, les 8 primeres gimnastes del nivell VII- Copa
BASE, després de la suma de cada una de les fases. En el cas que solament es faci una fase, se sumarà la
nota del Ct. de Catalunya.
MODALITAT CONJUNTS

-

Passaran a la final de la Copa Catalana de Conjunts, els 8 primers Conjunts (Nivells IV, V/VI, VII, VIII) i
sempre i quan hagin participat EN LESDUES fases.
En les categories ALEVI i INFANTIL dels nivells IV-V/VI, modalitat de conjunts, passaran a la final de
MANS LLIURES, els 8 primers conjunts sumant les dues fases on participen amb aquest programa (1ª
fase + 2ª fase).
Passaran a la final d’Aparell, els 8 primers conjunts sumant les dues fases on participen amb aquest
programa (2ª fase + 3ª fase).
La classificació a la fase final de Copa Catalana de conjunts, tindran prioritat els equips que hagin participat
amb el doble programa. Les places que puguin quedar lliures, seran ocupades pels equips amb la millor
puntuació (sumant les dues fases), de cada un dels exercicis.

-

Passaran a la final de Copa Catalana de Conjunts – COPA BASE, els 8 primers Conjunts de nivell VII –
Copa Base, sumant les dues fases . En el cas que solament es faci una fase, se sumarà la nota del Ct. de
Catalunya.
La participació testimonial no està autoritzada i no computarà com a participació de cara a la classificació per les
fases finals.
Queden excloses de l’obligació de participar en les dues/tres fases i tenen classificació directa a la final
(sense ocupar plaça) aquelles gimnastes/conjunts que per motius de ser convocades per a competicions en
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3.3.2. C.C.E.E. INDIVIDUAL i CONJUNTS
-

Passaran a la final del Campionat de Catalunya en Edat Escolar (C.C.E.E.) els/les primeres 4 gimnastes
individuals dels Nivells INICIACIÓ / PROMOCIÓ / OPEN de cada zona i categoria, un cop sumades les
dues fases.

-

Passaran a la final del Campionat de Catalunya en Edat Escolar (C.C.E.E.) els primers 4 conjunts de Nivell
CCEE de cada zona i categoria , un cop sumades les dues fases.

-

Passaran al Campionat de Catalunya en Edat Escolar (C.C.E.E.) els primers 4 conjunts de Nivell OPEN de
cada zona i categoria, un cop sumades les dues fases.
En el cas de que una de les zones no cobreixi amb la participació totes les places disponibles per a la final del
Campionat de Catalunya en edat escolar, aquestes places podran ser ocupades per gimnastes i/o conjunts
de l’altra zona.
En el cas que no es cobreixi amb la suficient participació el nivell OPEN, el Comitè es reserva el dret
d’incrementar el número de gimnastes i/o conjunts de CCEE (de cada zona) la seva participació a la Fase
final.
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representació de la Federació Catalana de Gimnàstica no participen en alguna de les dues fases
classificatòries.

3.3.3. SISTEMA DE DESEMPATS
Després de realitzar la suma de les fases classificatòries per a la Final, en el cas d’empat en el vuitè lloc
(Copa Catalana) i en el quart lloc (CCEE), passarà a la final el conjunt/gimnastes amb nota idèntica.

3.4
NIVELLS PER A LES/ELS GIMNASTES INDIVIDUALS i ELS CONJUNTS DE COPA CATALANA i
C.C.E.E.
MODALITAT INDIVIDUAL

-

F.C.G. 10 NIVELLS

Els/les gimnastes participants al nivell A dels J.J.E.E. (2017 i 2018) han de participar en el NIVELL OPEN del
C.C.E.E.
Els/les gimnastes participants al nivell B dels J.J.E.E.(2017 i 2018 ), poden participar en el NIVELL
INICIACIÓ o PROMOCIÓ del C.C.E.E.
Sempre apel·lant al sentit comú de les entrenadores, si dins d’aquestes gimnastes n’hi ha alguna que el
seu nivell tècnic sigui superior, els/les encoratgem a que participin a la Copa Catalana (nivells IV, V i VI).
* El fet d’haver participat en les competicions de JJEE preval sobre el nivell assolit per la gimnasta en les
seves anteriors participacions a CCEE.

COPA CATALANA
NIVELL X (10) :
-

Gimnastes que formen part de l’equip nacional, junior i/o sènior en la modalitat d’individual i/o
conjunt.
Gimnastes que han participat en Campionats d’Europa, Ct. del Món, J.J.O.O., Fases de la Copa del Món,
Jocs del Mediterrani, Gimnasiada.
CATEGORIES : JÚNIOR-HONOR , SÈNIOR-HONOR i 1ª CATEGORIA.
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NIVELL IX (9) :
-

Gimnastes que formen part del grup de treball del C.A.R. de Sant Cugat.
CATEGORIES: INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR i 1ª CATEGORIA.
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NIVELL VIII (8) :
-

Gimnastes que durant l’any 2017 i anteriors han participat en els Campionats d’Espanya Individuals “A”
( femení i masculí) i al Campionat d’Espanya de Clubs i Autonomies.
Gimnastes (femení i masculí) que no han participat mai en la modalitat individual i volen optar a classificar-se
al Campionat d’ Espanya“A” i Ct. d’ Espanya d’Equips.
CATEGORIES : BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR.
NIVELL VII (7) :

-

Gimnastes que han participat al nivell VII (Base Individual – Copa Base Individual ) durant l’any 2017 i
anteriors.

-

Gimnastes que han format part dels conjunts que han participat al Campionat d’Espanya de Conjunts
(nivell VIII) , i que no han participat MAI en la modalitat individual (“A” i/o CLUBS i AUTONOMIES)
durant l’any 2017 i anteriors.

-

Gimnastes que no han participat mai en la modalitat individual i volen optar a classificar-se al Campionat de
Base Individual, o classificar-se a la Copa Base Individual.
CATEGORIES: PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, CADET, JUVENIL
NIVELL VI (6) :

-

Gimnastes del nivell V que hagin assolit el nivell, un cop realitzats els ascensos previstos en la Normativa
General 2017.
- Gimnastes que durant l’any 2017 han participat en el Nivell VI de copa Catalana Individual i no hagin
descendit al nivell V.
- Gimnastes que durant l’any 2017 han participat en el Nivell VII de Copa Catalana individual, i no han
participat MAI al Campionat d’Espanya de Base, ni COPA base individual.
- Gimnastes que formen part dels conjunts que han participat al Campionat d’Espanya de Base de Conjunts
2017 i anteriors o al Campionat d’Espanya de Copa Base de conjunts 2017 i anteriors i que no han participat
MAI en la modalitat individual de Base ni Copa Base individual.
- Gimnastes que no han participat mai en la modalitat individual i la entrenadora vol presentar-lo/la en aquest
nivell.
CATEGORIES: BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR.

NIVELL V (5) :
-

Gimnastes del nivell IV que hagin assolit el nivell, un cop realitzats els ascensos, previstos en la Normativa
General 2017.
Gimnastes del nivell VI que hagin assolit el nivell, un cop realitzats els descensos previstos en la normativa
general 2017.
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-

Gimnastes que durant l’any 2017 han participat en el Nivell V de copa Catalana Individual i no hagin ni
ascendit al nivell VI ni descendit al nivell IV.
Gimnastes que no han participat mai en la modalitat individual i la entrenadora vol presentar-lo/la en aquest
nivell.
CATEGORIES: BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR.
NIVELL IV (4) :

-

Gimnastes que durant l’any 20177 han participat en el Nivell IV de Copa Catalana Individual i no
hagin ascendit al nivell V.

-

Gimnastes que durant l’any 2017 han participat en el Nivell IV de Copa Catalana Individual i no hagin
descendit al nivell IV de CCEE.

-

Gimnastes que durant l’any 2017 han participat en el Nivell IV de copa Catalana Individual i no hagin ni
ascendit al nivell V ni descendit al nivell IV de CCEE.

-

Gimnastes que no han participat mai en la modalitat individual i la entrenadora vol presentar-lo/la en aquest
nivell.
CATEGORIES: BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR.

CAM PIO NA T D E C ATA LU NY A D’ ED AT ESC OL AR (C. C. E. E. )

NIVELL PROMOCIÓ
-

Gimnastes del nivell IV (4) de Copa Catalana, que han assolit el nivell, un cop realitzats els descensos
“OBLIGATORIS”, determinats pel Comitè Tècnic de la F.C.G. al 2017.

-

Gimnastes del nivell INICIACIÓ, que hagin assolit el nivell, un cop realitzats els ascensos “OBLIGATORIS”,
determinats pel comitè Tècnic de la F.C.G. al 2017.

-

Gimnastes que durant l’any 2017 han participat en el Nivell PROMOCIÓ de CCEE Individual i no hagin ni
ascendit al nivell IV de Copa Catalana, ni hagin descendit al nivell INICIACIÓ de CCEE 2017.

-

Gimnastes que no han participat mai en la modalitat individual i la entrenadora vol presentar-lo/la en aquest
nivell.
CATEGORIES: PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JUNIOR, SÈNIOR.

NIVELL INICIACIÓ
-

Gimnastes que durant l’any 2017 han participat al nivell INICIACIÓ i no han ascendit al nivell PROMOCIÓ.

-

Gimnastes que no han participat mai en la modalitat individual i la entrenadora vol presentar-lo/la en aquest
nivell.

-
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-

Gimnastes que no han participat mai en la modalitat individual i la entrenadora vol presentar-lo/la en aquest
nivell.
Gimnastes que mai han participat als J.J.E.E. nivell “A” en la modalitat Individual, ni a Copa Catalana
modalitat Individual.
CATEGORIES: PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR.

NIVELL OPEN:
-

Gimnastes que durant l’any 2017 i 2018 han participat al nivell A de JJEE en qualsevol de les seves fases.
CATEGORIES : PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR

A més de les gimnastes seleccionades pels tants per cent ( suma de les notes de la primera i la segona fase de
Copa Catalana (nivells IV,V i VI) i C.C.E.E.(nivells INICIACIÓ / PROMOICIÓ / OPEN ) i segons el nombre de
gimnastes inscrites el 20 % ó el 30 %, PUJARAN ELS PODIS DE LA FINAL DE LA COPA CATALANA i ELS
PODIS DE LA FINAL DEL C.C.E.E. INICIACIÓ , de cada categoria per la temporada següent. (Els podis de
2017 pujaran per al 2018).
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L’ ASCENS i EL DESCENS DE NIVELL SERÀ OBLIGATORI , quan es compleixin els punts següents:
· Si la participació és menor o igual a 10. L’ ASCENS del PODI de la FINAL SERÀ OBLIGATORI

· Si la participació és entre 11 i 30 gimnastes, pujaran i baixaran de nivell, “ OBLIG ATORIAMENT”, el
20% de les gimnastes participants de cada categoria i nivell, sumant les dues fases de Copa Catalana i
C.C.E.E., i a més a més el podi de la Final.
· Si la participació és entre 31 i 50 gimnastes, pujaran i baixaran de nivell, “OBL IGATORIAMENT”, el
30% de les gimnastes participants de cada categoria i nivell, sumant les dues fases de Copa Catalana i
C.C.E.E., i a més a més el podi de la Final.
El sistema de desempat per la classificació general després de la suma de fases, prendrà en
consideració la nota més alta en qualsevol de les fases.
L’ASCENS i/o DES CENS DE N IVELL S ES POT REALITZAR :
COPA CATALANA i C.C.E.E.:
OBLIGATÒRIAMENT
-

Del Nivell INICIACIÓ a PROMOCIÓ, o en cas contrari.

-

*Del Nivell IV (Copa Catalana) al NIVELL PROMOCIÓ (C.C.E.E.):

-

*Del Nivell PROMOCIÓ (C.C.E.E.) al IV (Copa Catalana): ASCENS “OPCIONAL”

-

Del Nivell IV al nivell V o en el cas contrari.

-

Del Nivell V al nivell VI o en el cas contrari.

-

Del Nivell VI al Nivell VII : L’ASCENS SERÀ OPCIONAL (a criteri del Club/entrenadora), mentre que
EL DESCENS NO SERÀ POSSIBLE (del nivell VII al VI) si s’ha participat al Ct. D’Espanya de base
individual, així com en les seves fases classificatòries*.

-

Del Nivell VII al Nivell VIII : L’ASCENS SERÀ OPCIONAL (a criteri del Club/entrenadora), mentre que
EL DESCENS NO SERÀ POSSIBLE (del nivell VIII al VII).

DESCENS “OPCIONAL”

Una gimnasta individual pot participar en un nivell superior al seu, únicament si vol participar en un Campionat
de Catalunya classificatori (“base” – “copa base” i/o “absolut” i/o “equips”). En aquest cas, la gimnasta ja NO podrà
tornar al seu nivell d’origen.
A els/les gimnastes que només hagin participat en una fase, se’ls duplicarà la nota obtinguda en aquesta fase i la
nota resultant condicionarà la seva classificació pels ascensos i/o descensos en el seu nivell i la seva categoria
corresponent, i això pot repercutir en la ubicació de la gimnasta a l’ any següent.
LES GIMNASTES DELS NIVELLS VII (7) i/o VIII (8), que hagin participat l’any 2017/16/15, als Campionats
Novembre
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d’Espanya Individuals (Absolut / Equips / Base / Copa Base) en la modalitat individual : “NO PODRAN
BAIXAR DE NIVELL”. Les gimnastes que hagin participat als Campionats d’Espanya Individuals (Absolut
/ Equips / Base / Copa Base) en la modalitat individual, en el 2014 i anteriors,poden participar en el nivell
VI (a excepció de les gimnastes que han participat en un conjunt de nivell VIII en els anys 2017/16/15).
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Amb la col·laboració de:

MODALITAT DE CONJUNTS - F.C.G. 8 NIVELLS
COPA CATALANA
NIVELL VIII (8) (FEDERAT) :
-

Conjunts formats per més de dues (2) gimnastes que han participat al 2017 i anteriors al Campionat
d’Espanya de Conjunts i/o Individual.

-

Conjunts que participen al Campionat d’Espanya de Conjunts de l’any en curs, així com en les seves
fases prèvies.
CATEGORIES: BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR, 1ª CATEGORIA.

NIVELL VII (7) (BASE) (COPA BASE) :
-

Conjunts formats per més de dues (2) gimnastes que han participat al 2017 i anteriors al Campionat

d’Espanya de Base de conjunts i/o individuals base i/o Individual Copa Base i/o Conjunts Copa Base.
-

Conjunts que participen al Campionat d’Espanya de Base de conjunts i/o a la Copa Base de Conjunts
l’any en curs.

Només podran formar part d’aquests conjunts, 1 gimnasta del nivell VIII (com a màxim) que hagin participat al
Ct. D’Espanya de Conjunts 2017 i anteriors , amb la condició que no hagin participat en la modalitat
individual en un c a mpi ona t d’E spanya “ A” i/o equips , durant l’a
ny 2 0 1 7 i a n teri ors , tenint en compte que la RFEG no permetrà la seva participació a l C t.
.
d’Espanya de Base
CATEGORIES: PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, CADET, JUVENIL
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Amb la col·laboració de:

NIVELL V- VI (5 – 6 ) :
-

Conjunts formats per gimnastes de nivell V i/o VI, indistintament,un cop realitzats els ascensos i descensos

Passeig Olímpic, 17-19 (oficines) - 08038-BARCELONA - W (34) 93 426 94 78  (34) 93 325 53 99

federacio@gimcat.com - ww.gimcat.com

individuals de l’any 2017.
-

-

Conjunts formats per gimnastes que no han participat mai a la copa catalana i la seva entrenadora les vol
presentar en aquest nivell.
Només podran
formar part d’aquests conjunts, 1 gimnasta del nivell VII (com a màxim) que hagin participat en el Ct.
D’Espanya de conjunts de Base l’any 2017/16/15, amb la condició que no hagin participat d u r a n t
a q u e s t s a n y s en la modalitat individual en un campionat d’E spanya de Base n i C o p a B
ase Individual,

CATEGORIES: BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SENIOR
NIVELL IV (4) :
-

Conjunts formats per gimnastes de nivell IV de Copa Catalana, un cop realitzats els ascensos i
descensos individuals de l’any 2017.

-

Conjunts formats per gimnastes de C.C.E.E.

-

Conjunts que no han participat mai i la seva entrenadora els vol presentar en aquest nivell.
Només podran formar part d’aquests conjunts 2 gimnastes del nivell V (com a màxim).
CATEGORIES: BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SENIOR

CAMPIONAT DE CATALUNYA EN EDAT ESCOLAR (C.C.E.E.)
CONJUNTS: FORMATS PER 5 GIMNASTES
NIVELL ÚNIC:
-

Conjunts, formats per gimnastes del nivell INICIACIÓ i/o PROMOCIÓ indistintament .
Conjunts formats per gimnastes que no han participat l’any 2017 i/o 2018 a Copa Catalana en la
modalitat Individual i la seva entrenadora els/les vol presentar en aquest nivell.
CATEGORIES: PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, JÚNIOR, SÈNIOR
NIVELL OPEN :

-

Conjunts formats per gimnastes del Nivell “A” dels JJEE.

-

Conjunts que durant l’any 2017 i/o 2018 participen als JJEE (Nivell A).
EL COMITÈ TÈCNIC DE LA F.C.G., ES RESERVA EL DRET DE SEPARAR/JUNTAR ELS NIVELLS, SI
LA PARTICIPACIÓ AIXÍ HO REQUEREIX.
Una gimnasta individual pot formar part d’un conjunt en un nivell superior al seu (màxim fins al nivell VI), i
desprès tornar al seu nivell individual adquirit en la temporada anterior. En el cas de participar en un conjunt
de nivell VII ó VIII, haurà d’atenir-se a la norma individual, anteriorment redactada.
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Amb la col·laboració de:

4. CALENDARI DE LES COMPETICIONS:

4.1. CAMPIONATS DE CATALUNYA:
4.1.1.- CAMPIONAT DE CATALUNYA (classificatori) AL CT. D’ESPANYA BASE INDIVIDUAL.
CAMPIONAT DE CATALUNYA (classificatori) AL CT. D’ESPANYA COPA BASE CONJUNTS.
.
Participen les gimnastes del Nivell VII (7) que hagin fet la inscripció correctament i que vulguin participar al Ct.
d’Espanya.
4.1.2.- CAMPIONAT DE CATALUNYA (classificatori) AL CT. D’ESPANYA INDIVIDUAL “A”.
CAMPIONAT DE CATALUNYA (classificatori) AL CT. D’ESPANYA DE CLUBS. (“equips”)
CAMPIONAT DE CATALUNYA (classificatori) AL CT. D’ESPANYA INDIVIDUAL MASCULÍ.
Participen les gimnastes dels Nivells VIII (8) – IX (9) - X (10) que hagin fet la inscripció correctament i que vulguin
participar al Ct. d’Espanya.
Depenent de les exigències de la RFEG, el comitè es reserva el dret de modificar la organització d’aquestes dues
competicions.
Per poder participar en els Campionats de Catalunya (Nivells VII-VIII-IX-X), és obligatori tenir la llicència de
la RFEG en el moment de fer la inscripció. Solament podran participar les gimnastes que vulguin optar a
classificar-se al Campionat d’Espanya corresponent.
4.2. COPA CATALANA INDIVIDUAL:
4.2.1.- NIVELLS IV - V - VI : 2 Fases + 1 Final
4.2.2.- NIVELL VII BASE INDIV. : 1 ó 2 Fases (depenent del calendari i de la participació + 1 Final . (En el cas de
fer solament 1 fase se sumarà la nota del Ct. de Catalunya per accedir a la final).
4.2.3.- NIVELLS VIII – IX – X : 2 ó 3 fases de cada aparell (depenent del calendari i de la participació) + 1 final per
aparells.
4.2.1. COPA CATALANA INDIVIDUAL MASCULI :
4.8.1.- 2 ó 3 fases de cada aparell (depenent del calendari i de la participació) + 1 final per aparells.
4.3. COPA CATALANA CONJUNTS PRIMAVERA:
4.3.1.-

2 Fases (Nivells VII i VIII) / 3 Fases (Nivells IV - V/VI)

4.4. COPA CATALANA COPA BASE CONJUNTS :
4.4.1.- 1 ó 2 Fases (depenent del calendari i de la participació) + 1 Final. ( En el cas de fer solament 1 fase se
sumarà la nota del Ct. de Catalunya per accedir a la final).
4.5. CAMPIONAT DE CATALUNYA EN EDAT ESCOLAR :
4.5.1.- 2 Fases + 1 final (de cada modalitat: Individual / Conjunt en tots els seus nivells i categories).
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4.6. CAMPIONATS DE CATALUNYA:
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4.6.1.- CAMPIONAT DE CATALUNYA (classificatori) AL CT. D’ESPANYA COPA BASE INDIVIDUAL.
CAMPIONAT DE CATALUNYA (classificatori) AL CT. D’ESPANYA BASE CONJUNTS.
CAMPIONAT CLASSIFICATORI A LA COPA DE LA REINA de conjunts.
4.6.2.- CAMPIONAT DE CATALUNYA (classificatori) AL CT. D’ESPANYA CONJUNTS (absolut).
Depenent de les exigències de la RFEG, el comitè es reserva el dret de modificar la organització d’aquestes
competicions.
4.7. COPA CATALANA CONJUNTS (TARDOR) :
4.7.1.- NIVELLS : IV / V-VI: 3 fases + 1 final
4.7.2.- NIVELLS VII / VIII : 2 fases + 1 final

4.8. COPA CATALANA COPA BASE INDIVIDUAL :
4.8.1.- 1 ó 2 Fases (depenent del calendari i de la participació + 1 Final . (En el cas de fer solament 1 fase se
sumarà la nota del Ct. de Catalunya per accedir a la final).
Només poden participar en aquesta competició aquelles gimnastes que volen optar al Ct. D’ Espanya Copa Base
Individual.
4.9. COPA D’ESPANYA REINA SOFIA INDIVIDUAL.
Participaran en aquesta competició les gimnastes seleccionades per la FCG.
4.10. COPA D’ESPANYA REINA SOFIA CONJUNTOS.
Participaran en aquesta competició el nombre de conjunts que determini la normativa de la RFEG, de cada categoria i de
l’any en curs.
La FCG establirà en el calendari de competició les dates classificatòries per a cada una de les fases de la Copa.
4.11. TORNEIG IBERDROLA.
Participaran en aquesta competició el nombre de CLUBS que determini la normativa de la RFEG, de cada categoria i de
l’any en curs.
La FCG establirà en el calendari de competició les dates classificatòries.
4.12. CAMPIONAT D’ESPANYA DE LA JOVENTUT
Participaran en aquesta competició les gimnastes seleccionades per la FCG.
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