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XI TORNEO PRIMAVERA XIMNASIA RÍTMICA 2019
DATA E HORA: 7 de abril (mañán e tarde). Enviaremos horario unha vez pechado o prazo de inscrición.
LUGAR: PAVILLÓN DOS REMEDIOS DE OURENSE. CANCHA CENTRAL
ORGANIZA: Club Ximnasia Pavillón e Club Ximnasia Escola Pavillón

BASES DO TORNEO:
A. CAMPIONATO DE CONXUNTOS PROMOCIÓN:
CATEGORÍAS: benxamín, alevín, infantil, cadete e senior
NORMATIVA: Normativa técnica conxuntos promoción da Federación Galega de Ximnasia
LÍMITE: máximo un coxunto por categoría e club (ou tres conxuntos por club entre as cinco
categorías)

B. CAMPIONATO INDIVIDUAL NIVEL PROMOCIÓN
CATEGORÍA: benxamín e alevín
NORMATIVA: Normativa de promoción individual da Federación Galega de Ximnasia
LÍMITE: Unha ximnasta por categoría e club
C. NIVEL FEDERADO: CAMPIONATO INDIVIDUAL :
CATEGORÍAS: alevín e senior
NORMATIVA: Normativa nacional individual de clubs
Clasificación : Individual por aparato e por equipo en cada categoría (podense inscribir
ximnastas só para a clasificación por aparatos pero só se admiten aparatos dos que forman parte
da normativa de clubs)
LÍMITE:, máximo UN APARATO aparato por ximnasta (ou dous no caso de que sexan precisos
para a composición do equipo)

D. CAMPIONATO DE CONXUNTOS NIVEL FEDERADO:
CATEGORÍAS: alevín, infantil, junior e senior
NORMATIVA: Normativa da competición de conxuntos nivel federado.
LÍMITE: sen límite por club
E. CAMPIONATO CONXUNTOS NIVEL BASE
CATEGORÍAS: ALEVÍN, INFANTIL, CADETE
NORMATIVA: Copa Base Conxuntos
LÍMITE: sen límite por club
F. CAMPIONATO DE CONXUNTOS NIVEL ESCOLAR
CATEGORÍAS: prebenxamin 1 (2013-2012) e prebenxamín 2 (2013-2012-2011)
NORMATIVA: normativa escolar de F.G.X
LÍMITE: un conxunto por categoría e club

* no caso de que non se inscriban alomenos dous conxuntos nunha categoría e tres en outra, serán
unificadas nunha única categoría prebenxamín.

G. EXHIBICIÓN-CONTROL: Cada club pode traer un exercicio de exhibición de calqueira
modalidade/categoría que non entre en competición. O exercicio será puntuado polas xuices da
competición.
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NORMAS XERAIS DE INSCRICIÓN
I. Condición indispensable para inscrición en competición en todos os niveis ou
exhibición: as/os ximnastas deben ter licencia federativa en vigor e subidas á páxina
da RFEG antes do día 8 de marzo. Débense enviar copias das licencias federativas
antes desa data ó correo cxpavillon@yahoo.es
II. Enviar por e-mail (cxpavillon@yahoo.es), os documentos de inscrición
debidamente cubertos, antes das 22:00 horas do día 14 de marzo. (ASUNTO:
Inscrición XI Torneo de Primavera Ximnasia- CLUB ……..).
III. Terase en conta, para admisión, o rigoroso orden de inscrición.
IV. Cada club poderá inscribir un/unha xuíz, ó/á que se lle pagará a minuta
correspondente pero non as dietas de desprazamento e deberá facelo no mesmo
documento de inscrición. Á hora de constituír a mesa de xuíces sempre terá
preferencia a maior categoría, no caso de que houbera máis dos/das necesarias.
V. As categorías poden pecharse antes do prazo final por chegar ó
participantes/categoría. Informarase por correo electrónico do peche
categoría. Se quedase algunha categoría incompleta poderíase ampliar
noutras categorías, dato que se informaría por correo electrónico, e para
abriría un segundo prazo de inscrición.
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VI. As músicas deberán ser enviadas por correo electrónico, en formato mp3, unha vez
recibido o orden definitivo, cos datos que se indiquen no seu momento. Sempre
antes do día 1 de abril
VII.Será enviado orden definitivo cos datos necesarios para o envío da música e non se
recibirán as músicas antes desa data.

** o club/clubs organizadores resérvanse o dereito a incluir número de ximnastas/equipos sen límite
*** una vez pechado o prazo de inscrición, podemos abrir un novo prazo naquelas categorías que non
chegasen ó límite, se a disponibilidade horaria o permite (en función do número de inscricións totais)

