
 

EXIGENCIES TECNIQUES SENIOR 

 
                                       INDIVIDUAL 
 

DIFICULTAT CORPORAL INDIVIDUAL  

SENIOR    Màxim  7 dificultats  

Mínim 2 de cada GCO  

Mínim 2 Ones de Cos  

Màxim 2 R  

  

Les dificultats combinades nomes estan autoritzades als nivells Senior i  A (de la categoria 

Infantil a Juvenil ) 

El nombre màxim de dificultats combinades que pot presentar un exercici de és de 1 per a tots 

els nivells i categories on estiguin autoritzades. La resta de dificultats combinades no seran 

avaluades però si penalitzades (dificultat no autoritzada - 0.50).  

  

DIFICULTAT D’APARELL INDIVIDUAL  

SÈNIOR     Mínim 1 màxim 12  

dificultats d’aparell  

 Nota:  
El criteri de BD pot utilitzar-se un màxim de set (7) vegades en l’exercici, avaluats per ordre de 

presentació.  

Per al criteri ROTACIÓ es podran utilitzar un màxim de 2 elements pre acrobàtics d’entre els  

diferents grups. Poden ser iguals o diferents als utilitzats en R.    

 

 

  



CONJUNT – D/T/Q 
 

                    DIFICULTAT CORPORAL CONJUNT – D/T/Q  

SENIOR     Màxim 7 dificultats  

3 dificultats corporals  
Mínim 1 de cada GCO  

Mínim 3 intercanvis  

Mínim 2 Ones de Cos  

1R màxim 

Nota:  
Les dificultats combinades NO estan autoritzades per als Conjunts i D/T/Q 

. Les dificultats combinades no seran avaluades però si penalitzades (dificultat no autoritzada - 

0.50).  
Els D/T/Q SEGUIRAN LES EXIGENCIES TECNIQUES DEL NIVELL “B” 

 
DIFICULTAT D’APARELL CONJUNT – D/T/Q  

SÈNIOR     Mínim 6 màxim12   

Mínim 2 C  

Mínim 2 CR   

Mínim 2 CC  

Mínim una C múltiple 
aïllada  

Màxim 2 CR amb 
múltiples  

Màxim 2 CL 

Nota per a la valoració de les col·laboracions:   

Les col·laboracions s’avaluaran per ordre de presentació en l’exercici fins al màxim permès  

(independentment de si es validen o no); la resta de col·laboracions no seran avaluades 
(només s’avaluaran les primeres col·laboracions presentades fins el nombre màxim establert 

per a cada nivell i categoria).  

Les C amb múltiple poden ser tant de llançament com de recollida, però no poden excedir de les 

indicades en la norma. Poden estar combinades amb una CR o realitzar-se de forma aïllada.  

PENALITZACIONS:  

Menys col·laboracions de les exigides: 0.30  

Menys  col·laboracions de cada tipus exigides: 0.30 per cada una d’elles que manquin  

Col·laboració CL no autoritzada: 0.50  

No hi haurà penalització per col·laboració de més (no serà avaluada)  

Totes les penalitzacions seran aplicades pel jurat de DA  



PENALITZACIONS  

Dificultat no realitzada 0.30 (per cada dificultat absent)  

Menys de 2 dificultats de cada GCO 0.30 (per cada grup corporal absent)  

Menys de 2 BD amb la ma no dominant (pilota i cinta) 0.30 per cada BD absent  

Dificultat o element no autoritzada 0.50 (per cada element o dificultat no autoritzats)   

Ones totals de cos no realitzada 0.30 (per cada ona total de cos absent)  

Menys de 3 intercanvis 0.30 (per cada dificultat d’intercanvi absent)  

Absència de DA 0.30 (1 mínim en cada exercici d’aparell)  

Per cada CC absent 0.30  

OBSERVACIONS PER A L’AVALUACIÓ DELS EXERCICIS INDIVIDUALS  

Es comptabilitzaran les dificultats corporals de valor més alt d’entre les executades en l’exercici, 
fins al nombre màxim estipulat per la normativa de cada categoria i nivell.  

Els elements dinàmics de rotació s’avaluaran fins el nombre màxim permès per a cada categoria 

i nivell segons l’ordre de presentació en l’exercici, sense penalització per element addicional.  

Les dificultats d’aparell s’avaluaran fins el nombre màxim permès per a cada categoria i nivell 

segons l’ordre de presentació en l’exercici, sense penalització per element addicional .  

 

OBSERVACIONS PER A L’AVALUACIÓ DELS EXERCICIS DE CONJUNT  

Es comptabilitzaran les dificultats corporals i dintercanvi fins el nombre màxim permès per a 
cada categoria i nivell segons l’ordre de presentació en l’exercici.  

  

Les col·laboracions s’avaluaran fins el nombre màxim permès per a cada categoria i nivell 

segons l’ordre de presentació en l’exercici i segons la seva tipologia, sense penalització per 

element addicional.  

Tot el que no queda recollit en aquesta normativa es remet al codi  2022-2024 i a la normativa 

de la UCEC.  


