
             

   
 
 

 

 

                                                                                              

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
CURS 2018 – 2019 

FINAL NACIONAL DE GIMNASTICA ARTÍSTICA 
Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil 

Individual i equips masculins  

Individual i equips de nivell A femenins 

CONSELL ESPORTIU 

ORGANITZADOR 

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 

Avinguda Litoral, 86, 08005 

93. 511. 20. 40 

esportindividual@elconsell.cat / www.elconsell.cat 

DATA Dissabte, 8 de juny de 2019 

LLOC DE LA FINAL 

CEM Mar Bella 

Avinguda Litoral, 86, 08005 

93. 511. 20. 40 

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

 

INSCRIPCIONS 

 

Full inscripció (annex 1) 

Data màxima inscripció: dimarts 28 de maig 

Procediment de la inscripció: s’haurà de fer arribar en 

suport digital a gmendez@elconsell.cat i 

lherrera@elconsell.cat 

Per confirmar les inscripcions, cada entitat abonarà el 

pagament corresponent de 5 € per esportista i al seu 

Consell Esportiu, al número de compte: ... 

Aquest ho farà arribar al Consell Esportiu organitzador 

(CEEB), especificant el Consell Esportiu d’origen. 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet 

d’esportista i d’entrenador-delegat dels JEEC, segellat pel 

Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment 

de qualsevol membre de l’organització. 

Les músiques lliures caldrà fer-les arribar en format mp3 

abans del dijous 6 de juny a gmendez@elconsell.cat 

ASPECTES TÈCNICS 

NORMATIVA / 

CONVOCATÒRIA 

Convocatòria de la FN de gimnàstica artística masculí i 

femení. (annex 2) 

Segons la normativa i el reglament UCEC que podreu 

consultar a: 

http://www.ucec.cat/esport-per-a-tothom/jocs-esportius-

escolars-de-catalunya/2-sense-classificar/45-comite-

gimnastica-artistica 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

Hora arribada esportistes: 9:00 h 

Hora inici competició: 10:00 h 

Hora de finalització competició: a confirmar segons 

inscripcions 

Horaris definitius dimecres 6 de juny 

CLASSIFICACIÓ I SISTEMA DE 

PUNTUACIÓ 
Sistema de classificació paral·lel  

ALTRES 

ASSEGURANÇA MÈDICA 

Davant de qualsevol accident que requereixi atenció 

mèdica, cal informar al Responsable de la Final i/o seguir el 

protocol marcat per la pròpia assegurança mèdica. 

Hi haurà servei preventiu 

ALTRES Hi ha servei de bar a la instal·lació 

MÉS INFORMACIÓ 
Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a: 

www.ucec.cat 
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