XIV TROFEU DE RÍTMICA CIUTAT DE LES ROSES
Sant Feliu de Llobregat 10/02/2019

NORMATIVA XIV TROFEU “CIUTAT DE LES ROSES”
1.- DATA, LLOC I HORARI DE CELEBRACIÓ
El XIV Trofeu ciutat de les Roses, es celebrarà el proper dia 10 de febrer de 2019, al pavelló municipal
Juan Carlos Navarro (Rambla) en horari de matí (Copa Federadas) i tarda (Escolars).

2.- MODALITAT
Individual i Conjunt (Copa Base).

3.- CATEGORIES. (Normativa vigent 2019)

INDIVIDUAL ESCOLARES (JJEE)
ESCOLARS

APARELLS

ESCOLARS

APARELLS

Prebenjamí B

Mans Lliures

Benjamí A

Pilota

Benjamí B

Mans Lliures

Aleví A

Pilota

Aleví B

Mans Lliures

Infantil A

Corda

Infantil B

Mans Lliures

Cadet A

Cinta

Cadet B

Pilota

INDIVIDUAL COPA CATALANA (Normativa FIG)
COPA CATALANA

APARELLS

Aleví V

Cèrcol

Júnior V

Pilota

Infantil VI

Pilota

COPA BASE

Júnior
Sènior

APARELLS

Cadet VII

ABSOLUT (VIII)

Pre Júnior Masculí
Sènior Masculí

Cinta

CONJUNT COPA CATALANA
CONJUNT COPA CATALANA
Conjunt Cadet VII
Conjunt Juvenil VII

- Copa Base
- Copa Base
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6 maces
2 cèrcols
5 pilotes

APARELLS
Cinta, Corda,
Pilota, Cèrcol
Maces, Pilota,
Cinta, Cèrcol
Corda, Maces
Corda, Cinta
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4.- INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran en el full que s’acompanya i ens les heu de fer arribar abans del 07 de
gener de 2019 per correu electrònic a:

inscripcions_crsantfeliu@hotmail.es
En el cas d’arribar al límit de gimnastes es tancaran categories encara que no s’hagi acabat
el període d’inscripció. El club organitzador ho comunicarà

i s’admetran per rigorós

ordre de sol·licitud.

No es donarà per vàlida cap inscripció fins que no s'acompanyi del justificant de pagament.

5.- MÚSICA

Totes les músiques s’hauran d’enviar per la web http://www.trofeuciutatdelesroses.net, introduint la
contrasenya que enviarem per e-mail a tots els clubs inscrits (en format mp3), identificat amb el dorsal,
nom de la gimnasta, categoria i aparell, abans de l’ 21 de gener de 2019.

6.- PARTICIPANTS

INDIVIDUALS
Club o Entitat podrà inscriure un total de 8 gimnastes amb un màxim de 2 per categoria, exceptuant el
Club organitzador que podrà inscriure un nombre il·limitat de participants.

Preu inscripció: 15 Euros per gimnasta

En el cas de nivell VIII on una mateixa gimnasta pot inscriure’s en els diferents aparells, la primera
inscripció serà a 15 € i cada una de la resta a 7€ per inscripció. Es comptabilitzarà com una única
gimnasta.

CONJUNTS
Club o Entitat podrà inscriure un total de 2 conjunts amb un màxim de 1 per categoria, exceptuant el
Club organitzador que podrà inscriure un nombre il·limitat de participants.

Preu inscripció: 35 Euros per conjunt
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Depenent del volum d’inscripcions, el nombre de gimnastes i/o conjunts per cada entitat podrà ampliarse. Si s’arriba a aquest cas, el club organitzador ho comunicarà una vegada finalitzi el termini
d’inscripcions.

NO S’ OBRIRÀ CAP CATEGORIA QUE NO ESTIGUI A LA NORMATIVA DEL TROFEU.
Forma pagament:Transferència al compte del Banc de Sabadell ES60 0081 1616 3300 0618 9633
Cal enviar un justificant de la transferència a l’adreça de correu esmentada anteriorment per validar les
inscripcions. Un cop validades no es retornarà cap import.

7.- EXHIBICIONS

Un cop passat el període d’inscripcions i en el cas de que la durada de la competició i/o el volum de
gimnastes ho permetin, es podran admetre exhibicions amb un cost de 4€. S’admetran per rigorós
ordre de sol·licitud i no més de 2 per club.
NO S’ ADMETRÀ CAP EXHIBICIÓ QUE TINGUI CATEGORIA OBERTA A LA NORMATIVA DEL TROFEU.

RECOMANEM:
Amb l’ inscripció disposeu d’un full per anotar les possibles exhibicions i/o ampliacions/ peticions.
Us recomanem que ho envieu amb les inscripcions, ANIRAN PER ORDRE D’ENTRADA.

Està prohibit l’ús de sabates de taló per a poder accedir a la pista. Així mateix només hi podran accedir gimnastes,
entrenadores i personal autoritzat.
La instal·lació ni el Club organitzador no es responsabilitza de les coses que hi hagi o quedin en els vestidors tant
en el desenvolupament de la competició com a la seva finalització.
Totes les gimnastes hauran de tenir la llicència així com l'assegurança d'accidents al dia amb el seu Club.
No es pot menjar a la pista ni als vestidors. No es pot maquillar ni pentinar a la pista.
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