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INFORMACIÓ 

 

ORGANITZADORS: CLUB RÍTMICA BEGUES 
LLOC: PAVELLÓ MUNICIPAL JAUME VIÑAS I PI 
ADREÇA: CARRER SANTA EULÀLIA, 10-12 - 08859 BEGUES - BARCELONA 
TELÈFON: VERO – 653406875 / IRENE – 666016249 
E-MAIL DE CONTACTE: trofeocrbegues@gmail.com 
DATA: 20/06/2021 
MODALITAT: CONJUNT 

 

1.NIVELLS I CATEGORIES  

 

NIVELL A  NIVELL B 

BENJAMÍ BENJAMÍ 
ALEVÍ CADET 
INFANTIL  
JUVENIL  
  

*Participants del nivell A del JJEE   *Participants del nivell B dels JJEE 
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2.NORMATIVA 

 

Les jutges regiran les dificultats i puntuació segons la Normativa dels JJEE de Catalunya 
2018-2019 www.ucec.cat 

 No poden participar gimnastes que ho facin a copa catalana o a altres 
competicions federades (CCEE). 

 En cas de que es detecti una inscripció irregular la gimnasta o el conjunt 
quedarà automàticament desqualificat.  

 Us recordem que a fi de continuar organitzant aquest trofeu demanem a tots 
els clubs i entrenadores que respectin la nostra normativa i sobre tot demanem 
" joc net" a l'hora de inscriure a les vostres gimnastes.  

 Si aquestes normes no es compleixen, la gimnasta o conjunt seran 
desqualificats de la competició. 
 

3.PARTICIPACIÓ 

 

Els clubs podran inscriure com a màxim a 10 conjunts (A i B), limitant 2 conjunts per 
categoria. Excepte el club organitzador que no té límit.  

La competició està limitada a 10 conjunts per categoria. Una vegada arribat al límit no 
s'acceptaran més inscripcions.  

 L'organització pot declinar inscripcions que entrin en el termini previst en cas de 
superar el límit d'inscrits. En cas de quedar places lliures s’informarà als club que 
tinguin gimnastes de reserva a la inscripció. 

 Les inscripcions es registraran per rigorós ordre d'entrada fins arribar al límit de 
participació. 
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4.INSCRIPCIONS 

 

PREU: 25€/conjunt 

COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ: 

 1. Omplir totes les dades en el full de inscripció corresponent. (no acceptarem 
inscripcions que no estiguin en aquest full)  

2. Enviar-ho a: trofeocrbegues@gmail.com  

3. Un cop tancades/complertes les inscripcions, rebreu un correu confirmant la vostra 
assistència o no, en el cas de que no quedin places.  

4. El pagament s’ha de fer al següent numero de compte amb el concepte CLUB + Nº 
CONJUNTS. Exemple: CRBEGUES – 4 CONJUTS 

ES5700811619790001039008 

IMPORTANT: en el cas de no realitzar-ho en aquell temps, donarem pas a les gimnastes 
de reserva. 

 Cal enviar un comprovant al correu trofeocrbegues@gmail.com   
 Un cop feta la inscripció, en cas de no poder assistir, per baixa de lesió o 

malaltia, es prega avisar amb temps.  
 No es tornaran els diners de les inscripcions sota cap condició. 

 

Forma de fer la inscripció:  

Haureu d'enviar un Mail, a l’adreça abans especificada amb la inscripció.  

No s’acceptaran inscripcions que no estiguin en el full que se us adjuntarà.  

Un cop acceptada aquesta, s’enviarà un segon Mail amb el comprovant del pagament i 
les músiques corresponents.  

Data límit entrega inscripció: 5 DE JUNY DE 2021 

Data límit per enviar justificant de pagament i músiques abans del: 11 DE 
JUNY DE 2021 

Declaracions responsables: s’han d’enviar la setmana d’abans en un sol 
PDF per club 
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5.MÚSIQUES  

 

Músiques: S’hauran d’enviar al correu electrònic trofeocrbegues@gmail.com  en format 
mp3, el nom de l’arxiu haurà de ser: NOM CLUB + CATEGORIA + NIVELL. Seria 
convenient que portéssiu les músiques a un PenDrive/CD per si hi ha algun problema de 
reproducció. 

Si teniu dos conjunts a la mateixa categoria i nivell, demanem si us plau que els 
diferencieu, per exemple, Aleví A1/Aleví A2, etc.  

 

5.ACCESOS, HORARIS I CLASSIFICACIONS  

 

 Durant la setmana del 14/06/2021 us enviarem l’horari definitiu del Trofeu i 
l’ordre de sortida. Aquesta informació també la podreu trobar a la pàgina web 
del Club. 

 No podrà accedir públic al pavelló, només gimnastes i equip tècnic. 
 El trofeu es retransmetrà en directe (ja us farem arribar el link) 
 Per temes d’aforament, també us farem arribar les hores d’accés al recinte de 

cada CLUB. Cada CLUB tindrà un horari per accedir al pavelló i podrà accedir una 
hora abans de competir.  

 Al costat del pavelló hi ha una esplanada on podreu aparcar amb facilitat. Us 
enviarem un mapa del lloc en el mateix correu electrònic juntament amb els 
horaris. 

 Medalles de la 1ª posició a la 3ª, diplomes fins a la 6ª.  
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