
 

 

69 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 
CAMPIONAT COMARCAL  

GIMNÀSTICA RÍTMICA 
Òdena, 30 de maig de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTITATS 

 

Totes les entitats hauran de presentar el tríptic de la seva entitat a la zona d’acreditacions per 

tal de validar que totes les gimnastes tenen la llicència degudament tramitada. Aquest tríptic 

serà enviat a les entitats durant aquesta setmana. 

Un cop s’hagi presentat el tríptic s’haurà de signar l’Annex a l’acta de competició. Amb la 

signatura d’aquest annex per part de les entrenadores, es confirmarà que cap de les gimnastes 

convocades per la competició ha tingut COVID o contacte estret amb algun positiu o ha tingut 

símptomes de COVID. 

   ZONA ACREDITACIONS 

En aquest lloc, s’haurà de mostrar el tríptic de l’entitat 

i signar el document annex a l’acta (document COVID). 

Control de temperatura. 

 

ACCÉS GIMNASTES 

Per aquest accés podran entrar les gimnastes 

acompanyades per les seves entrenadores .  

Es recomana que les gimnastes vinguin vestides i maquillades. Tot i això, cada entitat disposarà 

d’un vestidor per a canviar-se i maquillar-se. No es podrà fer ús de les dutxes. Es demana que 

es deixin els vestidors nets després de la seva utilització. 

 



 

 

 

 

 

 

 

SORTIDA GIMNASTES  

Per aquest punt sortiran, esglaonadament per entitats, les gimnastes Es  demana una 

evacuació ràpida en aquest punt per evitar aglomeracions. 

 

HORARIS  

 

MINIS I PREBENJAMINES - INDIVIDUALS 

08:15-08:30 Arribada a la zona d’acreditacions 

08:30-09:30 Preparació i escalfament 

9:30-10:15 Competició i exhibició 

10:15  Entrega de premis 

 

BENJAMINES - INDIVIDUALS 

09:00-09:30 Arribada a la zona d’acreditacions 

9:30-10:30 Preparació i escalfament 

10:30-11:15 Competició  

11:15  Entrega de premis 

 

ALEVINES - INDIVIDUALS 

10:00-10:30 Arribada a la zona d’acreditacions 

10:30-11:30 Preparació i escalfament 

11:30-12:15 Competició i exhibició 

12:15  Entrega de premis 

 

INFANTILS - INDIVIDUALS 

11:00-11:30 Arribada a la zona d’acreditacions 

11:30-12:30 Preparació i escalfament 

12:30-13:15 Competició  

13:15  Entrega de premis 

 



 

 

 

 

 

CADETS I JUVENILS - INDIVIDUALS 

12:00-12:30 Arribada a la zona d’acreditacions 

12:30-13:30 Preparació i escalfament 

13:30-14:15 Competició  

14:15  Entrega de premis 

 

CONJUNTS 

13:00-13:30 Arribada a la zona d’acreditacions 

13:30-14:30 Preparació i escalfament 

14:30-15:00 Competició i exhibició 

15:15  Entrega de premis 

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS A LA PISTA 

 

Les gimnastes del CE Montbui i CR Manresa no coincidiran en el mateix espai ja que les 

competicions seran en horaris diferents. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÚBLIC 

 

Es recomana l’assistència de dues persones acompanyants per gimnasta.  

ACCÉS PÚBLIC 

Per aquest accés podran entrar els i les acompanyants 

dels i les esportistes. Es recomana que només 

assisteixin dos acompanyants per esportista.  

-  Control de l’organització:    

·Presa de temperatura. 

·Control de mascareta (si no es porta mascareta no es 

podrà entrar).  

·Comprovació de la introducció de les dades en el google forms: https://bit.ly/3bRISrU  

Es demana que els acompanyants s’inscriguin prèviament. Posteriorment, si no s’aconsegueix 

arribar al màxim de l’aforament permès, es comunicarà a cada entitat quantes persones de 

més podrien entrar. Per tant, es demana que el públic és registri, com a molt tard, dijous. 

Divendres faríem el buidatge i informaríem si es pogués permetre l’accés a més persones. 

El públic haurà d’evitar aglomerar-se. Haurà una zona determinada a la grada per a cada 

entitat. Haurà personal de l’organització per vetllar que es respectin les mesures de seguretat. 

 

SORTIDA PÚBLIC 

Per aquest punt sortiran, esglaonadament per entitats, el públic acompanyant. Es  

demana una evacuació ràpida en aquest punt per evitar aglomeracions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3bRISrU


 

 

 

 

 

 

INTERIOR DEL RECINTE 

El públic del CE Montbui i CR Manresa no coincidiran en el mateix espai ja que les 

competicions de les seves gimnastes seran en horaris diferents. 

 

 

ORGANITZACIÓ 

En tot moment es respectaran totes les mesures de seguretat recomanades pel PROCICAT i 

seguint el Protocol de Represa de la Unió de Consell Esportius de Catalunya. Practicarem 

esport amb les màximes garanties i us mantindrem informats i informades. 

 

CONTACTE 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les 

nostres oficines al 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h. 
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