V TROFEU DE RÍTMICA CIUTAT DE LES ROSES
Sant Feliu de Llobregat 28/02/2010

NORMATIVA V TROFEU “CIUTAT DE LES ROSES

1.-

DATA, LLOC I HORARI DE CELEBRACIÓ
El V Trofeu ciutat de les Roses, es celebrarà el proper dia 13 de febrer de 2010, al pavelló
municipal d’esports de la nostre ciutat (Santiago Rossinyol s/n ) en horari de matí.

2.-

MODALITAT
La modalitat és individual.

3.-

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s'efectuaran en el full que s’acompanya i ens les heu de fer arribar abans del
22 de gener de 2010 per correu electrònic a: crisanfe@terra.es

4.-

CATEGORIES.
Escolars:
(Normativa vigent)
Copa Catalana:
(Normativa vigent)

Benjamí A, Aleví A, Infantil A i Cadet A

Benjamí IV, Aleví IV, Infantil IV, Júnior IV
Aleví V, Infantil V, Júnior V, Sènior V
Sènior VII
Aleví VIII (mans lliures???)
Sènior VIII (pilota i cercle)

CCEE:

Prebenjamí II, Júnior III

BASE:

Benjamí VII Infantil VII

5.-

MÚSICA i FITXES
Totes les músiques s’hauran d’enviar per correu electrònic, identificat amb el dorsal, nom de la
gimnasta, categoria i aparell, abans del 5 de febrer de 2010.
Abans de l’inici de la competició s’hauran de lliurar 4 còpies de les fitxes.

6.-

PARTICIPANTS
Cada 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 illimitat de participants.
Depenent del volum d’inscripcions, el nombre de gimnastes per cada entitat podrà ampliar-se.
Si s’arriba a aquest cas, el club organitzador ho comunicarà una vegada finalitzi el termini
d’inscripcions
Preu inscripció: 7 Euros per gimnasta
Forma pagament: Per transferència al compte de
Caixa Penedès 2081-0019-63-0000315479
Cal enviar un justificant de la transferència a l’adreça de correu esmentada anteriorment.

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.
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La installació 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.
No es pot menjar a la pista ni als vestidors.
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