ACORDS DEL COMITÈ TÈCNIC DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
Curs 2017-2018
DATA: Dijous 14 de desembre de 2017
HORA: 13.15 h
LLOC: Consell Esportiu del Tarragonès
ASSISTENTS A LA REUNIÓ:
 Sra. Sònia Virgili (Ampa Escola La Portalada)
 Sra. Carme Altadill (Club Gimnàstica Rítmica Costa Daurada)
 Sra. Lisandra Pérez (Club Gimnàstica Rítmica Costa Daurada)
 Sra. Iria Medin (Club Gimnàstic de Tarragona)
 Sra. Maria Allepús (Club Gimnàstic de Tarragona)
 Sra. Carmen Bartolomé (Salou Club Esportiu)
 Sra. Maria Albert (Salou Club Esportiu)
 Sra. Daniela Monsalvo (CER Torredembarra)
Del Consell Esportiu del Tarragonès hi assisteix la Sra. Maribel Roig
Mestre, com a secretària de la reunió.
Ordre del dia:
1. Convocatòria i disseny de la fase comarcal dels JEEC.
2. Informe de la normativa aplicable als JEEC.
3. Altres assumptes.
La Sra. Maribel Roig dóna la benvinguda als assistents i dóna per iniciada
la reunió del Comitè Tècnic de Gimnàstica Rítmica.
1. Convocatòria i disseny de la fase comarcal dels JEEC
S’informa dels preus de l’assegurança, així com del cost de participació per
a aquesta temporada. Els preus estan publicats al programa d’activitats
del Consell Esportiu (pàgina web).
S’estableix que per a la fase comarcal es convocaran les següents
modalitats d’individual i d’equip: individual, masculí i femení (nivells A i
B), conjunts, mixt (nivells A i B) i duets, trios i quartets mixt mans lliures
(de prebenjamí fins infantil) i amb aparell a cadet i juvenil.
També es convoca la categoria sènior (1998-1999)
En el Nivell Obert, Podran participar els/les gimnastes que vagin o hagin
participat a Copa Catalana dels nivell IV, V i VI durant les temporades dels
curs 2016, 2017 i 2018.
Podran participar els conjunts que vagin o hagin participat a Copa
Catalana durant les temporades 2016, 2017 i 2018.
El nivell establert per aquest grup, será el programa de Copa Catalana V.

Es convocaran en la modalitat individual totes les categories d’edat
escolar, així com també en categoria mini (2012-2013).
Es recorda a les entitats que a la normativa territorial (UCEC) facilitada
s’estableixen les restriccions de participació segons nivells i classificacions
donades per la fase territorial i nacional de la temporada anterior.
Es faran dues jornades a la fase comarcal (queden pendents de confirmar
dates i seus, segons la disponibilitat dels pavellons). La classificació final
vindrà donada per la suma de les dues jornades. Aquesta suma és la que
determinarà els classificats de la fase comarcal per a la fase posterior. Hi
haurà pòdium per a les dues jornades, per part del Consell Esportiu.
Jutges: s’acorda que cada entitat aporti una jutgessa a les fases
comarcals, evitant així certs partidismes i abaratint el cost de l’activitat,
pel tema dels desplaçaments. Per tal de reduir el temps de duració de la
jornada es planteja, sempre que hi hagi suficients jutgesses disponibles,
dos grups de quatre jutgesses cadascun, per no aturar les actuacions. El
nombre ha augmentat respecte a l’any passat donat que la puntuació
segons la fórmula s’ha de fer a partir de 4 paràmetres. S’acorda que per
aquesta temporada la nota no es faci pública al moment sinó al final de la
jornada als pòdiums.
Les fases establertes són:
o Fase comarcal – dues jornades
o Fase territorial
o Fase nacional
Les fases establertes són:
o Fase comarcal – dues jornades
Les dates de les dues fases comarcals pendents de confirmar:
- 1a jornada:
o 10 de març (pendent de confirmar si es farà al pavelló del
Club Gimnàstic)
- 2a jornada:
o 14 d’abril al Pavelló municipal de Salou
2. Informe de la normativa aplicable als JEEC
Tota la normativa tècnica està detallada a la normativa de la fase
territorial publicada a la pàgina web de la UCEC (www.ucec.cat) -> Esport
per a tothom -> Jocs Esportius Escolars de Catalunya -> Esports
Individuals, Gimnàstica Rítmica.

3. Altres assumptes
Es fa un recordatori dels tràmits administratius que cal seguir per
participar a les activitats organitzades pel Consell Esportiu del Tarragonès:
inscripció de l’entitat, alta de participants a l’aplicació i inscripció a les
corresponents fases comarcals. S’estableix la data límit d’inscripció de
participants quinze dies abans a la data fixada. Fora d’aquesta data no es
podran fer canvis de participants ni noves incorporacions sense
l’autorització de l’organització.
La reunió finalitza a les 14.30 h, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La secretària
Maribel Roig Mestre

Tarragona, 15 de desembre de 2017

