
 

V Trofeu Vila de Montmeló 
 

 

1. DATA I LLOC DE LA CELEBRACIÓ 
 

Fase Individual: Diumenge 15 de març del 2020, Pavelló Municipal d’Esports de Montmeló 
(Dr. Ferran s/n, 08160 Montmeló.) 
 
Fase Conjunts: Diumenge 19 d’abril del 2020, Pavelló Municipal d’Esports de Montmeló (Dr. 
Ferran s/n, 08160 Montmeló.) 
 

            Preu d’entrada: 3€. 

 
2. NIVELLS I CATEGORIES 

 

INDIVIDUALS 
15-03-2020 

NIVELL A  NIVELL B  

PREBENJAMÍ 
Mans lliures 

PREBENJAMÍ 
Mans lliures 

BENJAMÍ 
Mans lliures  

BENJAMÍ 
Mans lliures 

ALEVÍ 
5 cèrcols 

ALEVÍ 
Mans lliures 

INFANTIL 
5 cèrcols  

INFANTIL 
Mans lliures 

CADET 
10 mases 

CADET 
10 mases 

JUVENIL 
10 mases 

JUVENIL 
10 mases 

CONJUNTS 
19-04-2020 

NIVELL A  NIVELL B  

PREBENJAMÍ 
Mans lliures 

PREBENJAMÍ 
Mans lliures 

BENJAMÍ 
Cèrcol   

BENJAMÍ 
Mans lliures 

ALEVÍ 
Cèrcol 

ALEVÍ 
Mans lliures 

INFANTIL 

Cèrcol  
INFANTIL 

Mans lliures 

CADET 
Mases 

CADET 
Mases 

JUVENIL 

Mases 

JUVENIL 
Mases 

 

3. NORMATIVA 
 

Les jutges regiran les dificultats i puntuació segons la Normativa dels JJEE de Catalunya  2019-2020 
www.ucec.cat 
 

• No poden participar gimnastes que ho facin a copa catalana o a altres competicions federades (CCEE) 
ni en la modalitat d'individual ni en la de conjunts.  

• EXCEPCIONALMENT, ES PERMETRÀ LA PARTICIPACIÓ D'UNA SOLA GIMNASTA QUE PARTICIPA A CCEE 
PER COMPLETAR UN CONJUNT DE NIVELL ESCOLAR. 
 



 

 
 
 
 

• No es permet la participació de gimnastes que hagin estat federades en aquest mateix curs escolar 
(2019 -2020). 

• Es comprovarà que la gimnasta pertany a l'entitat corresponent amb la presentació dels carnets 
esportius dels JJEE (a excepció de les gimnastes que no hagin participat en cap competició de les 
categories pre-benjamí o benjamí).  

• Les classificacions i puntuacions de cada exercici, es comunicaran al final de la competició a l'entrega 
de trofeus de cada nivell. No es donaran al moment de l'actuació. 

• Es cobrarà  3€ al públic, mitjançant un tiket numerat, que servira per el sorteig. 

• L’aforament de les instal·lacions és limitat, en cas que s’arribi al límit, no es podrà accedir al recinte. 

• Demanem a tots els clubs i entrenadores que respectin la nostra normativa i sobretot demanem  "joc 
net" a l'hora d'inscriure a les vostres gimnastes. 

• També demanem “joc net” al públic assistent al nostre trofeu, si no és el cas, el club organitzador es 
reserva el dret d’admissió. 

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

• Per motius de seguretat i de regulació d’aforament, en la jornada de conjunts s’haurà de fer diverses 
entregas de medalles per poder buidar el pavelló i donar cabuda a tots els pares/familiars de les 
gimnastes que han de competir. 
 

 

4. PARTICIPACIÓ 

 
Individual: Els clubs podran inscriure com a màxim un total de 10 gimnastes en total (A i B) i com a màxim 
dues gimnastes per categoria i nivell.  
La competició està limitada per horari. Una vegada arribat al límit no s'acceptaran més inscripcions. 
  
Conjunts: Els clubs podran inscriure com a màxim un total de 8 conjunts en total (A i B) i com a màxim dos 
conjunts per categoria i nivell.  
La competició està limitada per horari. Una vegada arribat al límit no s'acceptaran més inscripcions. 
 

• El club organitzador no té limitacions a l’hora d’inscriure a les gimnastes. 

• L'organització pot declinar inscripcions que entrin en el termini previst, en cas de massificació 
d'entitats, gimnastes participants  o en cas de superar el límit d'inscrits. 

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

• Si no es realitza el pagament un cop confirmada la participació, l’inscripció no estarà assegurada. 
Només guardarem la plaça una setmana des del moment de la confirmació. 

• Un cop tancades les inscripcions, en cas de no omplir alguna categoria, s’obririen plaçes a les 
categories amb més demanda, tant en conjunts, com individuals. Les places estaran assignades 
per ordre de registre. 

 
 

5. HORARI PREVIST 
 
El trofeu està dividit en dues fases, fase individuals (15-3-2020) i fase conjunts (19-4-2020).  
Aquest trofeu serà MATÍ i TARDA, depenent del nombre d'inscripcions podria ser tota la competició al matí o a 
la tarda. 
L’horari dependrà del nombre d’inscripcions, iniciant la competició a les 9h. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

6. INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions s'han d'enviar amb el full adjunt a: vilamontmelo@gmail.com 
 
Data límit; 
Fase Individuals: 15 de febrer del 2020.  
Fase Conjunts: 19 de març del 2020. 
NO S'ADMETRÀ CAP INSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI!! 
 
PREUS DE LES INSCRIPCIONS: 
 
INDIVIDUALS: 15 € per gimnasta. 
CONJUNTS: 30 € per conjunt. 
 

• El pagament de les inscripcions es farà per transferència bancària al número de compte corresponent i 
cal enviar un comprovant al correu juntament amb les inscripcions i les músiques. Indicant el NOM DEL 
CLUB PARTICIPANT que fa l' ingrés. i el concepte (EXEMPLE: Montmeló Associació de Rítmica -  5 ind + 
3 conj =165€) 

• 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. 
 

A l'atenció del  Club Montmeló Associació de Rítmica - MAR- 
IBAN: ES08  0081 0035 1100 0118 0525 

 
 

7. MÚSIQUES 
 

Les músiques s'hauran d'enviar en format mp3 al correu del trofeu: vilamontmelo@gmail.com, o des de la 
pàgina wetranfer.com. 
Totes les músiques d’un mateix club s’han d’enviar en un mateix correu i amb un missatge on s’indiqui quines 
músiques són, amb TOTA la informació detallada a continuació. 
  
INDIVIDUALS: nom de la gimnasta, categoria i nivell, aparell, club. 
CONJUNTS: categoria i nivell, aparell, club 
 
Data límit;  
Fase Individuals: 15 de febrer del 2020.  
Fase Conjunts: 19 de març del 2020. 
 
*El mateix dia de la competició , caldrà portar un pendrive amb totes les músiques per si alguna fallés.  Si la 
responsable no porten les músiques i no han estat correctament enviades, no podrà realitzar el seu exercici. 
 

8. ORDRE D'ACTUACIÓ 
 
L'ordre de sortida s'enviarà via e-mail i es penjarà a la web del montmeloassociacioritmica.com dues setmanes 
abans de la competició. 
 
 
  

mailto:vilamontmelo@gmail.com
mailto:vilamontmelo@gmail.com
montmeloassociacioritmica.com


 

 
 
 

 

9.  PREMIS 

 
Es farà entrega de trofeu, medalla o obsequi a les tres primeres classificades de cada categoria i nivell i 
diploma a les classificades de 4a, 5a i 6a  
 
En el moment d'inscriure-us accepteu el compliment d'aquesta normativa. 
Us recordem que no es pot menjar / beure ni maquillar a la pista, ni accedir amb sabates de taló. 
No acceptarem qualsevol conducta antiesportiva. JOC NET 
L’organització del trofeu, no es fa responsable de les pertinences de les participants que puguin ser 
extraviades durant el transcurs del dia. 

 
Per qualsevol aclariment:  No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Trobareu tota la 

informació a la nostra pàgina web. 
 

vilamontmelo@gmail.com 
montmeloassociacioritmica.com 

ritmicamontmelo@yahoo.es 
Esther: 605852694 – Aïda: 651576847 

Organitza: M.A.R. - Montmeló Associació de Rítmica 
 

US HI ESPEREM! 

mailto:vilamontmelo@gmail.com
montmeloassociacioritmica.com
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