
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Gimnàstica Rítmica 

 
 

Informe de reunió 

Número de reunió: 001 
Data: Dimarts 29 d’octubre de 2019 
Lloc: Consell Comarcal del Baix Empordà 
Horari: 18:30  a 19:45 

 

Entitats assistents 
De la comarca de la Selva: CR Lloret, CR Blanenc, CR Blanes i CR Silenc. 
De la comarca de Girona: CG Sarrià, CR Celrà, AE Quart, CE Rítmica Llambilles i CR Girona. 
De la comarca de l’Alt Empordà: Rítmica l’Escala. 
De la comarca del Baix Empordà: IME Palafrugell,  Salle Palamós, CE Ritmar, Gimnàs El Griu i l’EGR 
Pals/Ullà, Club G. Guíxols, Rítmica Costa Brava, Alliança. 
Consell Esportiu de la Selva i Consell del Baix Empordà 
 
Temes a tractar 
Normativa Lliga territorial de Gimnàstica Rítmica 
 
Abans d’entrar en matèria es dona la benvinguda als assistents i es repassen tots els punts que 
figuren al dossier normativa d’aquest curs 19-20. 
 
 
Condicions de participació: 

o Només en la modalitat de conjunts i D-T i Q, es permetrà la participació d’esportistes 
en una categoria  immediatament superior amb prèvia presentació de l’autorització 
paterna al comitè organitzador. 

o El personal tècnic, sempre major de 16 anys, ha d’estar en possessió d’una titulació 
esportiva reconeguda pel Departament d’Ensenyament i/o l’Escola Catalana de 
l’Esport. 
▪ Departament d’Ensenyament: totes les titulacions esportives expedides i 

reconegudes per aquest òrgan seran vàlides per acreditar la formació. 
▪ Escola Catalana de l’Esport: caldrà com a mínim un Curs d’Iniciació a Tècnic 

Esportiu (CIATE) titulació equiparable reconeguda per l’Escola Catalana de 
l’Esport i/o la Federació de la modalitat esportiva corresponent. 

 
Les acreditacions d’entrenadores que es lliuraran seran vàlides per cada any. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

Número de proves: 
 
La Lliga constarà de 3 jornades, obertes a tots els esportistes inscrits, i una quarta i darrera, 
en la qual només hi participaran els 5 primers classificats de cadascuna de les modalitats, 
les categories i els nivells convocats. 

• 3 jornades d’Individual Nivell B1 i B2 
• 3 jornades d’Individual Nivell A1, A2 i obert 
• 3 jornades de Conjunts nivell A i B i DTQ 

 

Dates de les proves: 
Es recorden les dates i seus previstes per aquest curs 19-20 

 

Diumenge 2 de febrer de 2020 Baix Empordà - Pals Individual - Nivell B1 i B2  

Dissabte 15 de febrer de 2020 Gironès – Vilablareix Individual - Nivell A1, A2 i Obert 

Diumenge 1 de març de 2020 Baix Empordà - Palafrugell Conjunts A i B i DTQ 

Dissabte 7 de març de 2020 Blanes – La Selva Individual - Nivell A1 , A2 i Obert 

Diumenge 8 de març de 2020 Blanes – La Selva Individual - Nivell B1 i B2 

Diumenge  22 de març de 2020 Baix Empordà - Torroella Conjunts A i B i DTQ 

Dissabte 4 d’abril de 2020 Gironès – Sarrià Individual - Nivell B1 i B2 

Diumenge 19 d’abril de 2020 Pla Estany - Banyoles Individual - Nivell A1, A2 i Obert 

Diumenge 26 d’ abril de 2020 La Selva – St. Coloma de Farners  Conjunts A i B i DTQ 

16 -17 de maig de 2020 Alt Empordà Jocs Emporion 

 

Ordre de participació: 
Es recorda a les entitats que d’actuació de les diferents modalitats, categories i nivells serà 
rotatori a cadascuna de les proves. 
 
Inscripcions: 
S’informa dels terminis d’inscripció a la LLiga. S’iniciaran el dilluns 18 de novembre i es tancaran el 
divendres 13 de desembre. Es comenta que tant punt hagi finalitzat aquest termini s’informarà a les 
entitats dels nivells i categories que queden convocats a la Lliga. 
 
S’informa a les entitats que com a novetat, aquest any s’inclou en el full d’inscripció la columna de 
permís de captació d’imatges. 
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Aspectes tècnics: 
Música:  Es remarca la importància que a l’arxiu de la música hi figuri: nom i cognom de l’esportista, 
categoria, entitat i nivell. 
 
Aspectes econòmics: 
S’informa a les entitats de la nova quota d’inscripció: Preu únic de 30€ per esportista i dóna 
dret a participar a les 3/6 jornades. Amb el preu de la inscripció, no està inclosa 
l’assegurança. La llicència d’esportista que inclou l’assegurança té un cost de 10,00€. 
El cost de la llicència de tècnic/a és de 20€. 
 
Classificacions i guardons: 
S’exposa que la classificació final, es farà amb la suma de les 3 notes aconseguides a les 3 jornades. 
 
Places atorgades Jocs Emporion: 
Els consells valoraran la possibilitat  que les places de les categories no convocades, les ocupin 
d’altres gimnastes. 
 
ASSIGNACIÓ  DE NIVELLS, ASCENSOS i DESCENSOS 
 

• Per tal d’afavorir la creació de conjunts es permetrà que els/les gimnastes que participin a nivell B 
com a individual puguin participar a conjunts en nivell A. 

• Una gimnasta que participi a individual nivell A NO pot participar a conjunt nivell B.  
• Una gimnasta que participi a la Lliga Territorial en la modalitat individual pot inscriure’s a la modalitat 

de conjunts ó duos/trios i quartets, però no pot fer-ho a les 3 modalitats. No és compatible D/T/Q 
amb conjunts. Una gimnàsta que participi en la modalitat individual nivell A o Obert només pot 
inscriure´s a la modalitat conjunts, No pot inscriure´s a D/T/Q. 

• Els components d’un equip no poden variar d’una jornada a l’altra, tret de casos de força major que 
caldrà justificar. En aquest casos el comitè de competició valorarà els casos de manera particular. 

• A D/T/Q no hi ha cap gimnasta de reserva. En cas que 1 gimnasta d’un trio o quartet esdevingui 
baixa, aquest grup podrà continuar classificant-se participant en duo o trio. En cap cas, si 1 gimnasta 
d’un duo esdevé baixa, pot tenir reserva ni participar la gimnasta que participa com a individual. 

• Les gimnastes de nivell A2 que facin pódium a Jocs Emporion del curs 18-19, hauran d’ascendir 
obligatòriament a nivell obert. 

• Els pòdiums de nivell A2 que pujen a nivell obert, poden formar part d’un conjunt de nivell A ( 
sempre que no estiguin federades i sense tenir opció a participar a les FN). 

• Per aquells esportistes que hagin fet pòdium a Jocs Emporion però pertanyin en una categoria 
formada per 5 o menys participants, l’ascens NO serà obligatori, sinó que serà opcional 
 
Es recomana que els conjunts disposin de gimnastes de reserva. 

 
Els Consells estudiaran la possibilitat de dividir la modalitat de D/T/Q en dos nivells, nivell B1 i nivell 
B2. 
 
Sense més a tractar es dona la reunió per finalitzada a les 19.45h 

 
Agrupació Territorial Consell Esportius de Girona 


