Amb la col.laboració de:

NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONS
TÌTOL PRIMER : DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1
(Article 8è Estatuts FCG)

D'acord amb l'article 8è dels seus Estatuts, és funció de la Federació Catalana de
Gimnàstica l'ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions
esportives oficials de Catalunya.

Article 2
L'àmbit d'aquest reglament s'estén a totes les competicions de caràcter oficial, que es
desenvoluparan obligatòriament per les prescripcions d'aquest reglament i les normatives
tècniques específiques vigents de cada especialitat. Tots/es els/les participants en les
competicions de caràcter oficial hauran de conèixer i complir el present reglament.

Article 3
(Article 9è Estatus FCG)

D'acord amb l'article 9è dels Estatuts de la Federació, les competicions esportives es
classifiquen en:
a) Competicions de caràcter oficial
i). Oficial
ii). Oficial Open
iii). Oficial Mixtes
b) Competicions de caràcter no oficial i/o de lleure

Article 4
(Article 10è Estatuts FCG)

D'acord amb l'article 10è dels Estatuts de la Federació, es consideren competicions de
caràcter oficial les competicions incloses en el calendari oficial de la Federació Catalana de
Gimnàstica i es divideixen en:
i). Oficials: només poden participar amb plenitud de drets els/les esportistes amb
llicència expedida per la Federació Catalana de Gimnàstica.
ii). Oficials Open: poden participar amb plenitud de drets els/les esportistes amb
llicència expedida per la Federació Catalana de Gimnàstica i els/les esportistes
en possessió de la llicència d'altres federacions oficials de gimnàstica.
iii). Oficials Mixtes: poden participar els/les esportistes amb llicència expedida per
la Federació Catalana de Gimnàstica i els/les esportistes en possessió de la
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llicència d'altres federacions oficials de gimnàstica. Aquestes competicions
poden revestir el caràcter de competicions oficials pròpies pel que fa a la
participació dels i les esportistes federats i federades amb llicència expedida
per la Federació Catalana de Gimnàstica, que són qui tenen dret a l'obtenció
dels títols oficials.
Es consideren competicions de caràcter no oficial i/o de lleure aquelles que promogui i/o
organitzi la Federació Catalana de Gimnàstica, o qualsevol de les seves entitats afiliades,
incloses en el calendari de lleure de la Federació.

Article 5
(Article 12è Estatuts FCG)

D'acord amb l'article 12è dels Estatuts de la Federació, constituiran únicament el programa
oficial de competicions catalanes les que així siguin qualificades per la Federació Catalana
de Gimnàstica en la seva programació, anual, de la qual se’n donarà compte a la
Secretaria General de l’Esport i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Tota competició o activitat inclosa en els calendaris de la Federació Catalana de
Gimnàstica, obliga l'organitzador a la concertació prèvia d'una assegurança que cobreixi
els eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers amb motiu de la seva
celebració i en compliment a les lleis vigents.

Article 6
(Article 13è Estatuts FCG)

D'acord amb l'article 13è dels Estatuts de la Federació, és competència directa de la
Federació Catalana de Gimnàstica, l'elecció dels i de les esportistes que han d'integrar les
seleccions nacionals de Catalunya i es obligació dels clubs esportius federats facilitar
l'assistència dels i de les esportistes a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació
i participació de les seleccions catalanes en les competicions programades.

TÌTOL SEGON : PARTICIPACIÓ
Article 7
(Article 15è Estatuts FCG)

D'acord amb l'article 15è dels Estatuts de la Federació, per a la participació en competició
inclosa en qualsevol dels calendaris de la Federació, els/les esportistes, tècnics/ques i
jutges/ses hauran de comptar amb la llicència esportiva corresponent de l'any en curs
emesa per la Federació Catalana de Gimnàstica.
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Article 8
(Article 18è Estatuts FCG)

D'acord amb l'article 18è dels Estatuts de la Federació, la Federació Catalana de
Gimnàstica, per poder expedir les llicències o per autoritzar la participació en activitats o
competicions incloses en els seus calendaris, pot exigir com a requisit previ i
imprescindible que la o l'esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d'aptitud per a la
pràctica de la modalitat o disciplina esportiva corresponent.
Tots i totes els/les esportistes amb llicència per participar en competicions esportives
oficials de Catalunya estan obligats/des a sotmetre's als controls antidopatge establerts
durant les competicions o, segons aquestes, a petició de la Federació Catalana de
Gimnàstica.

Article 9
La llicència dels/les esportistes i tècnics/ques que participin en una competició haurà de ser
tramitada pel club o entitat esportiva a la que pertanyin.
Les i els jutges hauran de tramitar la llicència inexcusablement com a independents.

Article 10
(Article 11è Estatuts FCG)

D'acord amb l'article 11è dels Estatuts de la Federació, a les competicions podran
intervenir persones voluntàries tan en la seva promoció com en llur organització, de
conformitat amb la normativa legal vigent a Catalunya.

Article 11
Tots els clubs o entitats esportives hauran d'estar legalment constituïdes i degudament
adscrits a la Federació Catalana de Gimnàstica. així com al corrent de pagament de les
obligacions econòmiques que tinguin el club o entitat amb la Federació.

Article 12
A les competicions de caràcter oficial, els/les esportistes i els/les tècnics/ques que
participin amb llicència no expedida per la Federació Catalana de Gimnàstica, hauran
d'estar en possessió de la llicència de la federació oficial de gimnàstica a la que pertanyin i
hauran d'acreditar-ho.

Article 13
Per intervenir, és responsabilitat de tots/es els participants estar ben preparats per les
competicions en les que participen, es a dir, gaudir d'una bona salut física en general, així
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com tenir un nivell acceptable de preparació tècnica/esportiva. La possessió de la llicència
federativa no assegura ni cobreix aquesta responsabilitat.
Els/les participants tenen l'obligació de conèixer i respectar les regles de competició, així
com les normatives tècniques i les instruccions dels/les responsables de les competicions.

Article 14
En tot moment els participants en una competició de caràcter oficial estan obligats a
respectar les normes de comportament establerts en el present Reglament i en els
Reglaments de Disciplina de la Federació, i normes de funcionament de les diferents
competicions que es puguin establir.
Els/les participants, en tot cas, han de respectar les instal·lacions i materials esportius de la
competició, sense alterar l'ordre de la sala.

Article 15
A la normativa específica de cada competició i/o especialitat es farà constar la llicència
amb la que poden participar els/les gimnastes i/o tècnics/ques, en funció del nivell o
categoria competitiva.

Article 16
A la normativa específica de cada competició i/o especialitat es farà constar la titulació
mínima requerida als/les tècnics/ques, en funció del tipus de competició, categoria i/o
nivell.

Article 17
Excepcionalment i sempre que ho contempli la normativa específica de la competició i/o
modalitat, els/les tècnics/ques que no disposin de la titulació corresponent podran participar
tutelats/des per un/a tècnic/a de tercer nivell. Tant el/la tècnic/a tutelat/da com el/la tècnic/a
de 3r nivell hauran de disposar de la llicència emesa per la Federació i tramitada pel club
corresponent, sent obligatòria la presència d'ambdós durant el transcurs de la competició.
Per formalitzar la tutela serà imprescindible enviar el imprès corresponent a la Federació
en el moment de la realització de la inscripció a la competició.
Un/a mateix/a tècnic/a no podrà representar ni tutelar a més de tres clubs i/o tècnics/ques
de nivell inferior, sempre i quan l'actuació dels mateixos no es solapi en el temps i pugui
dedicar l'atenció necessària e idònia a cadascuna de les entitats esportives.
El/la tècnic/a de tercer nivell haurà d'estar present a la pista de competició fent-se càrrec
dels/les gimnastes i tècnic/a que tutela, així com de totes les actuacions dels/les
mateixos/es durant el desenvolupament de la competició, assumint les responsabilitats que
això comporta.
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Podran produir-se excepcionalitats en aquest article, sempre que estiguin degudament
reflectides a les normatives tècniques específiques de cada especialitat i/o competició.

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 19
La limitació en quant al nombre de gimnastes, equips, conjunts i/o tècnics/ques participants
vindrà contemplada a la normativa tècnica específica de cada competició i/o especialitat.

Article 20
Tots/es els gimnastes hauran d'estar acompanyats durant les competicions per el/la
tècnic/a del seu club que consti inscrit/a a la competició.
No es permetrà que els gimnastes realitzin entrenaments oficials ni competeixin sense la
supervisió personal i directa del/la tècnic/a inscrit/a junt amb el/la gimnasta.

Article 21
Si un/a gimnasta no es presenta a una competició o arriba tard, quedarà directament
exclòs/a de la competició i perdrà els drets d'inscripció.
Si el/la gimnasta es part integrant d'un conjunt / equip / parella / trio / grup, es farà
extensible a tota la formació, quedant exclosos/es de la competició i perdent tots els drets
d'inscripció.
En el supòsit que amb l'exclusió del/la gimnasta el conjunt / equip / grup mantingui el
número necessari d'integrants a la formació exigits a la normativa tècnica de la competició
i/o especialitat, no quedaran exclosos/es i podran participar amb ple drets.

Article 22
El mínim de gimnastes individuals, conjunts, equips, parelles, trio o grups participants
perquè es realitzi competició en una categoria i/o nivell s'estipularà a la normativa de cada
competició i/o especialitat.

Article 23
Si un cop tancades les inscripcions no hi ha prou participants en un nivell i/o categoria com
per disputar la competició, el comitè tècnic de la modalitat podrà decidir agrupar als/les
gimnastes amb els de la categoria i/o nivell directament superior o inferior; en qualsevol
cas quedarà estipulat a la normativa específica de cada competició i/o modalitat.
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S'haurà de notificar al club o entitat la resolució presa i en el termini de 3 dies hauran de
confirmar la seva participació en aquest nivell o categoria.
Si el club o entitat desestima la participació del/la gimnasta en el nou nivell, la inscripció es
considerarà anul·lada i li seran retornats els drets d'inscripció.

Article 24
Si en una categoria o nivell hi ha inscrits/es el mínim de participants estipulats a la
normativa d'aquella competició i/o modalitat, però en el moment de la competició es
produeix la baixa d'algun/a d'ells/es, la competició es desenvoluparà amb els/les
gimnastes presents, que gaudiran de plenitud de drets.

Article 25
En el programa oficial de la competició s'establiran les reunions tècnics/ques, sent
obligatòria l'assistència d'un/a dels tècnics/ques inscrits/es de cada club. En aquesta reunió
es realitzaran totes les comunicacions oficials al/la responsable de competició (baixes,
canvis, lliurament de documentació, etc.).
No es permetrà l'assistència a aquesta reunió a cap tècnic/a que no estigui degudament
inscrit/a.

Article 26
Els/les entrenadors/es són els/les responsables del comportament i actitud dels/de les
seus/seves gimnastes, dels pares dels/les gimnastes i simpatitzants i aficionats del club
durant el transcurs de les competicions. La Federació es reserva el dret de prendre les
mesures oportunes davant qualsevol actitud antiesportiva dels/de les pròpies
entrenadors/es, dels/de les gimnastes i del públic, d'acord amb el reglament de disciplina
de la FCG, així com a la publicació i difusió als foros o altres medis, de qualsevol comentari
amb mala intenció relacionats amb les competicions.
La persona responsable de la competició, prèvia consulta al comitè de competició, tindrà la
potestat de suspendre, aturar i reprendre la competició en els casos en què consideri que
les faltes de disciplina dels/de les gimnastes, entrenadors/es o públic així ho requereixin.

Article 27
Els/les entrenadors/es han de contribuir al ràpid i disciplinat desenvolupament de la
competició i, a més a més, dels deures respecte als aparells, han d'influir amb la seva
actitud esportiva als/les seus/seves gimnastes. Això compren també el seu comportament
en cada aparell, en els canvis ordenats i ràpids entre els aparells, la preparació de la
sortida de la competició i les cerimònies protocol·làries, així com el mal ús del material
ocasionat pels seus/seves gimnastes.
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Article 28
Durant el desenvolupament dels exercicis, els/les entrenadores i gimnastes no tenen dret a
parlar amb el/la gimnasta que està participant.

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 30
Els/les entrenadors/es per estar a pista hauran de portar vestimenta esportiva adequada i
del club al que representen. No s'admetrà la presència de cap entrenador/a a la pista que
no acompleixi aquesta condició.

Article 31
Els/les responsables tècnics/ques de cada club o entitat es faran càrrec dels/de les
seus/seves gimnastes abans, desprès i durant la seva participació. L'organització posarà
una zona reservada en un lloc determinat de la instal·lació perquè tots/es els/les gimnastes
que hagin de participar o participat estiguin agrupades adientment.

Article 32
No serà permesa la realització de cap mena de fotografia ni filmació durant la competició
dins de la pista, per cap persona que no estigui prèviament autoritzada per la Federació,
incloent tècnics i tècniques.
S'estableix una única excepció per tècnics i tècniques dels clubs que podran fotografiar i/o
filmar dins de l'àrea de competició llurs gimnastes quan es faci la cerimònia de lliurament
de guardons.
No es permetrà als participants de la competició, gimnastes, tècnics/ques i jutges/ses, la
utilització de "tablets" i/o mòbils a la pista durant la competició.

Article 33
No està permès pentinar ni maquillar als/les gimnastes a les zones d'escalfament ni a la
pista de competició. Caldrà fer-ho als vestidors o a les grades.
Així mateix no es permet menjar a les zones d'escalfament ni a la pista de competició.
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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.

TÍTOL TERCER : INSCRIPCIÓ
Article 35
Les inscripcions dels/les gimnastes i tècnics/ques seran realitzades pel club o entitat
esportiva a la que pertanyin.

Article 36
Per formalitzar les inscripcions dels/les gimnastes que tenen beca mixta o interna al CAR
de Sant Cugat s'aplicarà la normativa descrita al Sistema Esportiu de la Federació.

Article 37
Les inscripcions es realitzaran a través de la Intranet de la Federació www.gimcat.com,
accedint al servei d'usuari registrat mitjançant el nom i la paraula de pas.

Article 38
S'estipularan uns terminis d'inscripció per a cada competició en el calendari de la
Federació Catalana de Gimnàstica i que estaran disponibles al sistema intranet
www.gimcat.com
Finalitzat aquest termini, durant els 5 dies naturals següents es podran formalitzar les
inscripcions amb una sanció per gimnasta individual / conjunt / parella / trio / grup. Aquest
import es sumarà a la quota d'inscripció a la competició.
Una vegada finalitzat aquest segon termini, en el supòsit que un club o entitat vulgui
inscriure gimnastes disposarà dels següents 2 dies naturals per fer-ho. En aquest cas
s'aplicarà una sanció al club, import que es sumarà a la quota d'inscripció a la competició i
inscripció fora de termini per gimnasta individual / conjunt / parella / trio / grup.
Esgotada aquesta última via, no es podrà tramitar cap inscripció.
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Excepcionalment i per motius de força major, el club o entitat podrà sol·licitar a la
Federació mitjançant un informe acreditatiu l'acceptació d'inscripció del/la gimnasta fora
d'aquests terminis. La Federació resoldrà sobre la suficiència dels motius al·legats i
acreditats.

Article 39
S'hauran de formalitzar les inscripcions dintre dels terminis establerts, independentment de
que la seu de la competició estigui "per designar".

Article 40
La competició que no tingui una seu assignada, arribada la data de la seva realització
quedarà ajornada o suspesa.

Article 41
Cada temporada s'estipularà la quota de participació dels/les gimnastes i/o tècnics/ques a
les diferents competicions de caràcter oficial del calendari de la Federació, així com les
sancions per inscripció fora dels terminis establerts.

Article 42
Les normatives tècniques específiques de cada especialitat i/o competició descriuran els
nivells i/o aparells, així com els requisits tècnics que hauran de fer els/les gimnastes.
Serà responsabilitats dels club o entitats realitzar la inscripció dels/les gimnastes al nivell
que els hi correspongui per les seves qualitats i capacitacions tècniques/esportives.

Article 43
Les edats (mínima i/o màxima), així com la categoria per poder participar en competicions
de caràcter oficial s'establirà en les normatives tècniques de cada especialitat.

Article 44
S'establirà un horari i ordre d'actuació per a cada competició; podrà ser modificat en el
supòsit que el comitè tècnic ho consideri oportú.

Article 45
En funció de la quantitat de participants inscrits/tes, el Comitè Tècnic de cada especialitat
es reserva el dret de modificar la estructura de cada competició.
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TÍTOL QUART : BAIXA
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 49
Tot/a gimnasta que no participi a la competició perdrà els drets d'inscripció.

Article 50
Si la baixa ve motivada per un canvi significatiu en les dates de realització de la competició,
la sanció per baixa no serà d'aplicació i excepcionalment es retornaran els drets
d'inscripció.

Article 51
En les competicions on els/les gimnastes s'han classificat prèviament per participar-hi, en
el supòsit que es produeixi una baixa s'haurà de comunicar a la major brevetat possible i
com a màxim amb 72 hores d'antelació al inici de la competició.
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Un cop rebuda la comunicació des de la Federació es notificarà al club o entitat del/la
següent gimnasta del rànquing la possibilitat de participació, facilitant les gestions
d'inscripció corresponent.

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.

TÍTOL CINQUÈ : JURAT
Article 53
Els/les jutges/ses de la competició seran designats pel Comitè Tècnic de cada especialitat.
Podran ser convocades per participar com a jutge/ssa totes aquelles persones físiques
amb llicència de jutge/ssa en vigor d'aquella especialitat en la que s'inscriguin i que
compleixin en cada moment amb aquells reciclatges i actualitzacions que es requereixin
per millor interpretació dels diferents reglaments i normatives.

Article 54
Tots els exercicis que efectuïn els/les gimnastes seran avaluats pels/les jutges/ses
designats/des atenent a les normatives tècniques específiques de cada especialitat i/o
competició, i/o a les directrius dels codis de puntuació de la FIG vigents i les seves
corresponents actualitzacions.

Article 55
Els membres del jurat hauran d'anar degudament uniformats segons el que estableixen els
diferents codis de puntuació de la FIG i complint amb tot allò relatiu a les obligacions
dels/les jutges/ses allà establert.

Article 56
La justícia esportiva, l'ètica i l'honestedat son principis bàsics d'un judici just.
Aquells/es jutges/ses que els seu treball es consideri insatisfactori per mostrar parcialitat o
incompetència, podran rebre advertència verbal o ser exclosos del panel de jutges/ses pel
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Jurat Superior i/o Responsable de la Competició i/o Responsable del Jurat, segons
l'establert en els diferents codis de puntuació i/o normatives tècniques de cada especialitat
i/o competició.
Parcialitat es:
• Augmentar o disminuir de forma deliberada la puntuació del/de la esportista.
• Ignorar faltes, penalitzacions, etc.
• Utilitzar puntuacions (notes) per alterar posicions.

Article 57
En el programa oficial de la competició s'establirà com a mínim una reunió de jutges/ses
prèvia al inici de la mateixa i l'assistència serà obligatòria per tots/es els/les jutges/ses.
La reunió serà dirigida pel/la Responsable de Competició i/o Jurat Superior i/o
Responsable del Jurat, i es podrà realitzar una petita instrucció als/les jutges/ses per la
unificació dels criteris en la competició.
La no assistència a la reunió suposarà de forma directa l'exclusió del/la jutge/ssa de la
competició, a excepció de que vingui motiva per un cas de força major o sigui autoritzada
pel/la Responsable de Competició i/o Jurat Superior i/o Responsable del Jurat de la
competició.

Article 58
A la normativa tècnica de cada especialitat i/o competició s'establirà el número de
persones que integren el jurat de les diferents competició.
El Comitè Tècnic de cada especialitat podrà modificar el nombre de jutges/ses en funció de
les característiques de la competició en qüestió.

TÍTOL SISÈ : COMITÈ DE COMPETICIÓ
(comissió de seguretat i disciplina)

Article 59
Te com a objectiu el vetllar per la bona praxis de tècnics/ques, de gimnastes, jutges/ses i
qualsevol persona que intervingui en la competició, així com del públic assistent.
Aquesta comissió haurà de vetllar pel conjunt de valors, principis i normes que han de
regular l'exercici professional.
El Comitè de Competició es reserva el dret d'interrompre un exercici si observa qualsevol
fet que pugui danyar la integritat física dels/les gimnastes o la bona imatge del nostre
esport.
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Article 60
El incompliment de qualsevol norma suposa incórrer en una falta de disciplina tipificada en
el codi de disciplina i que serà sancionada, si s'escau, pel procediment sancionador
corresponent.
El Comitè de Competició podrà prendre decisions "in situ" al moment que es produeix una
incidència. Un cop detectat el fet punible la comissió es reunirà i prendrà la decisió que
cregui més adient per resoldre el fet. Un cop presa la decisió es farà un informe que es
traslladarà al Comitè de Disciplina perquè valori els fets denunciats.

Article 61
El Comitè de Competició, comissió de seguretat i disciplina, estarà composat per 3 o 4
persones, amb un mínim de 3:
• El/la Responsable de la competició.
• Un/a jutge/ssa de la competició.
• Un/a tècnic/a de la competició.
• El Director Tècnic de la Federació, sempre que estigui present en la competició.

TÍTOL SETÈ: DISCIPLINA
Article 62
D'acord amb l'article 1r del Reglament Disciplinari de la Federació, la Federació Catalana
de Gimnàstica coneixerà i resoldrà aquelles qüestions que es plantegin de naturalesa
competitiva i disciplinària, en relació o com a conseqüència de la pràctica de l'esport,
infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les
normes de conducta associativa d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, de
l'esport, i els Estatuts i/o Reglaments específics.

Article 63
D'acord amb l'article 1 del Reglament Disciplinari d'Urgència de la Federació, per a les
incidències que es produeixin en les Competicions de qualsevol de les modalitats que
componen la Federació Catalana de Gimnàstica, s'estableix un procés disciplinari específic
i de tràmit urgent, perquè no quedin afectades les subsegüents competicions.

Article 64
D'acord amb l'article 23è dels Estatuts de la Federació Catalana de Gimnàstica, es
obligació dels membres afiliats, adherits i entitats usuàries complir amb els estatuts, els
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reglaments federatius i els acords dels òrgans de representació i govern adoptats
vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

Article 65
D'acord amb l'article 25 del Reglament de llicències de la Federació, la possessió de la
llicència de la Federació Catalana de Gimnàstica obliga a complir amb els Estatuts i els
Reglaments en vigor, i a sotmetre's a l'autoritat dels òrgans federatius, en relació a la
matèria de la seva competència, així com acatar els seus acords, sense perjudici del dret a
recórrer davant les instàncies federatives o administratives competents, així com totes les
altres obligacions que quedin reglamentàriament establertes per la Federació Catalana de
Gimnàstica.

Article 66
El incompliment de qualsevol dels articles del reglament de competicions, així com de les
normatives tècniques de cada especialitat i/o competició, pot comportar sanció disciplinaria

TÍTOL VUITÈ: DRETS D’IMATGE
Article 67
La Federació Catalana de Gimnàstica té la total competència per a l'explotació de la seva
imatge esportiva.
A través de la subscripció de la llicència esportiva, la persona titular cedeix tots els drets
d’explotació de les imatges obtingudes a l’interior dels pavellons i recintes esportius de les
activitats gimnàstiques de competència de la Federació Catalana de Gimnàstica, per a la
seva posterior difusió directa o indirecta, sempre que les esmentades imatges hagin estat
efectuades amb l'autorització expressa de la Federació.

Article 68
S’ha de preservar els infants i els adolescents de la difusió de llurs dades personals, de la
difusió d’imatges que atempten contra llur dignitat i de l’explotació econòmica de llur
imatge, en virtut de les lleis:

•
•
•

Llei 1/82 de protecció de l’honor i la propietat de la pròpia imatge.
Llei 1/96 de protecció del menor que en el seu article quart parla del dret a l’honor.
Propietat de la pròpia imatge de la Llei de protecció de dades.
Llei 14/201 de 27 de maig publicada a l DOG num 5641 de 2 de juny de 2010 que
en el seu article 36 punt 2 (pàg. 42439) especifica:
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