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Circular 2/18 - Reg. de sortida: 14
• 02 de març de 2018
Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
NORMATIVA DE COMPETICIONS

Benvolguts i Benvolgudes,
Tal i com es va informar a la circular 4/17 de data 15 de desembre 2017 i número de registre de sortida 67,
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.
D'acord amb aquesta normativa i pel bon desenvolupament de les competicions, us recordem que:
Article 46
En el cas de produir-se baixes en la participació a la competició, s'haurà de lliurar a la taula de l'organització,
l'imprès corresponent a "baixes" correctament emplenat i signat pel/per la responsable, com a mínim una
hora abans d'iniciar-se la competició.
Article 47
Una vegada donada de baixa un/a gimnasta abans d'iniciar-se la competició, ja no es podrà tornar a donar
d'alta.
Article 48
Les baixes seran sancionades.
No s'aplicarà la sanció en les baixes causades per motius mèdics, que es justifiquin presentant el document
corresponent acreditatiu en el termini màxim de 7 dies naturals des de la finalització de la competició.
Si la baixa es comunica 15 dies abans del inici de la competició no s'aplicarà la penalització.
Excepcionalment i per motius de força major, el club o entitat podrà sol·licitar a la Federació mitjançant un
informe acreditatiu la no aplicació de la sanció per baixa. La Federació resoldrà sobre la suficiència dels
motius al·legats i acreditat.
Article 52
Per permetre un canvi de gimnasta per lesió o malaltia en les competicions de conjunts, equips, parelles,
trios i grups, s'haurà de comunicar de forma oficial a la Federació adjuntant el corresponent informe mèdic
oficial, amb un mínim de 72 hores d'antelació a la data d'inici de la competició i que el nou/nova gimnasta
inscrit tingui llicència tramitada en la data oficial de finalització del termini d'inscripció a la competició a la que
es refereix.
Per la participació dels/les gimnastes reserves, s'establirà el que disposin les normatives tècniques de cada
especialitat.
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Ates que la celebració de les competicions es realitza de forma general en dissabte o diumenge, per unificar
terminis, s'estableix com a data màxima per la realització de canvis de gimnastes en equips, conjunts,
parelles, trios i grups (Article 52) el dimecres anterior al inici de la competició. Finalitzat aquest termini
no s'atendrà cap sol·licitud de modificació.
En quant a les baixes de gimnastes de les competicions, s'estableix també el dimecres anterior al inici de la
competició com a data límit per notificar-ho a la Federació perquè es realitzin les modificacions oportunes en
els ordres de participació.
Posteriorment a aquesta data, tota baixa de gimnastes s'haurà de comunicar, tal i com s'indica a l'article 46,
a la taula de l'organització mitjançant l'imprès corresponent a baixes, com a mínim una hora abans d'iniciarse la competició.
Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem atentament,
ADMINISTRACIÓ
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