III TROFEU RÍTMICA PRAT
COR BLAU
Individuals federades i escolars

Organitza: AE Rítmica Prat Cor Blau
Modalitat: Individual Base, Copa Catalana i Escolar.
Data: 11 i 17 d´abril de 2021
Direcció: CEM Julio Méndez
Carrer del Riu Guadalquivir, 1
El Prat de Llobregat, Barcelona

NIVELLS I CATEGORIES 11 D´ABRIL
BASE
ALEVÍ 2010

COPA
JUNIOR V

INFANTIL 2009

ESCOLAR
CADET A
JUVENIL A

CADET 2006
JUVENIL 2005-2004
JUVENIL anteriors

NIVELLS I CATEGORIES 17 D´ABRIL
ESCOLAR

ABSOLUT

PREBENJAMÍ B

JUNIOR PILOTA

BENJAMÍ B

JUNIOR CORDA

ALEVÍ B

JUNIOR CÈRCOL

INFANTIL B
INFANTIL A

NORMATIVA
Les jutges es regiran segons la normativa dels JJEE i de la Federació catalana.

1

PARTICIPACIÓ
Els clubs podran inscriure màxim 2 gimnastes per a cada categoria i nivell obert.
Les inscripcions es registraran per rigorós ordre d´entrada fins a arribar al límit de
participació que serà de 130 gimnastes el dia 11 d´abril i 130 gimnastes el 17 d´abril.
Una vegada arribat al límit no s´acceptaran més inscripcions.
En cas que alguna categoria no es completés, avisarem als clubs interessats.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran en el següent enllaç
11 d´abril: https://es.surveymonkey.com/r/VWMTSMW
17 d´abril: https://es.surveymonkey.com/r/72XNCFZ
La data màxima per fer les inscripcions serà el dia 25 de març de 2021.
El preu serà de 17€ per gimnasta i 5€ per exercici extra en Nivell VIII Junior Absolut.
El pagament es farà per transferència bancària al número de compte:
Banc de Sabadell ES38 0081 1837 1100 0103 7408
- Una vegada confirmada la inscripció de les vostres gimnastes tindreu 7 dies per fer el
pagament.
-Cal enviar un comprobant del pagament al correu trofeu.ritmicaprat@gmail.com.
-No es retornaran els diners de les inscripcions sota cap condició, exceptuant aquests
casos:
1. Que les mides restrictives a causa de la pandèmia ens obligués a anul.lar el
trofeu o bé hi haguessin restriccions de movilitat.
2. Si algun/a gimnasta fos confinat o confinada i no pogués assistir, amb un
document oficial que ho justifiqués.
-Tots/es els/les gimnastes hauran de tenir les llicències i l´assegurança al dia amb el
seu club.

MÚSIQUES
Les músiques s´hauran d´enviar en format mp3 al correu trofeu.ritmicaprat@gmail.com
(abans del 6 d´abril de 2021) un cop disposeu de l´ordre definitiu indicant:
-Nomenclatura de les músiques: Dorsal, Nom de la gimnasta, Categoria i Nivell, Club.
Exemple: 15 Martina Mendoza Juvenil Base AE Rítmica Prat CB

ORDRE D´ACTUACIÓ
L´ordre d´actuació s´enviarà l´1 d´abril.També es pujarà a la nostra pàgina web
www.ritmicaprat.com
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Una vegada acabin tots els exercicis d´un club, aquest marxarà del pavelló i entrarà el
segúent.

PREMIS
Rebran trofeu els/les 3 primers/es classificats/des, i diploma de 4a al/la 6a
classificat/da.
No es farà entrega de premis presencial, sino que es faràn arribar al club pertinent
perquè els pugui donar als/les gimnastes.
Els resultats de les classificacions i les fitxes s´enviaran als clubs per e-mail.

PÚBLIC
Si les restriccions per Covid-19 ho permeteixen, es permetrà l´accés de públic cumplint
estrictament l´aforament i les normatives existents.
Es permetrà l´accés com a públic únicament d´ 1 acompanyant per gimnasta, i si fos
possible 2 acompanyants, depenent de l´aforament en grada disponible.
Una vegada el club inscrit sorti del pavelló perquè han acabat els exercicis, els/les
acompanyants d´aquests/es gimnastes també hauran de sortir per deixar lloc als altres
familiars, etc dels altres clubs.
La competició serà retransmesa en directe pel nostre canal de youtube.

PROTOCOL COVID-19
Es farà arribar a tots els clubs participants el Protocol Covid-19 aprovat per
l´Ajuntament del Prat de Llobregat i que seguirà les normatives sanitàries existents.
Aquest protocol serà d´obligat cumpliment, tant per l´entitat organitzadora, els clubs
participants, jutgeses, voluntaris/es i públic.

DRETS D´IMATGE
La competició serà retransmesa en directe pel nostre canal de youtube i es publicaran
fotografies de la competició a les nostres xarxes socials.
En el cas d´objecció en que algun/a gimnasta aparegui en aquests formats, preguem
ens ho feu saber per escrit a trofeu.ritmicaprat@gmail.com
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