
“XVIII TROFEU CLUB RÍTMICA VILADECANS” 

NORMATIVA 

1. Data i lloc de celebració: 

El “XVIII Trofeu Club Rítmica Viladecans” tindrà lloc el dissabte 1 d’Abril de 2023 en 

horari de matí i tarda, al Poliesportiu Podium Viladecans: Carrer Pompeu Fabra, 5, 

08840 Viladecans, Barcelona.  

2. Modalitats, categories i nivells. 

Aquest trofeu es durà a terme en la modalitat d’Individuals i Conjunts JJEE de les 

següents categories:  

INDIVIDUALS JJEE 

Categoria Nivell C

PRE-BENJAMI  ML

BENJAMI ML

ALEVI ML

Categoria Nivell B

PRE-BENJAMI  ML

BENJAMI ML

ALEVI ML

INFANTIL ML

CADET Maces

JUVENIL Maces

Categoria Nivell A

PRE-BENJAMI ML

BENJAMI Pilota

ALEVI Maces

INFANTIL Cèrcol

CADET Pilota

JUVENIL Pilota



CONJUNTS JJEE 

Cada club podrà inscriure un màxim de dos individuals i dos conjunts per categoria.  

3. Normativa Competició  

Els exercicis presentats hauran de seguir el  codi de puntuació, i es puntuarà seguint 

la normativa tècnica de JJEE. 

Categoria Nivell B

PRE-BENJAMI  ML

BENJAMI ML

ALEVI ML

INFANTIL ML

CADET Maces

JUVENIL Maces

Categoria Nivell A

PRE-BENJAMI ML

BENJAMI ML

ALEVI Maces

INFANTIL Cèrcols

CADET Pilotes

JUVENIL Pilotes



4. Inscripcions 

Per poder inscriure’s al trofeu s’haurà d’omplir el següent enllaç:  

h>ps://www.rgform.eu/event.php?id_prop=4775 

En aquesta pàgina web haureu d’inscriure les gimnastes individuals, els conjunts i les 

entrenadores que assistiran.  

Les inscripcions s’acceptaran en ordre d’arribada. Una vegada us avisem que la 

inscripció ha estat acceptada, tindreu un  màxim de 5 dies per fer i enviar el 

justificant de pagament. En cas de no realitzar el pagament en la data establerta, la 

inscripció no serà valida i passarà el següent conjunt o individual de la llista 

d’espera.  

Per qüestions d’horaris i espais,  les categories s’aniran tancant a mesura que 

arribem a l’horari previst per finalitzar la competició. Per obrir categoria hauran 

d’haver como a mínim 2 gimnastes d’aquesta mateixa categoria. Reservarem les 

places per ordre d’arribada d’inscripció i pagament.  

NO s’acceptaran exhibicions. Si voleu que obrim alguna categoria podeu demanar-ho 

via email a: trofeuclubritmicaviladecans@hotmail.com  

El preu per participació serà de: 

• 18€ per individual. 

• 36€ per conjunt.  

L’entrada dels espectadors tindrà un cost de 3€ de rifa  amb  la possibilitat de 

guanyar diversos premis al finalitzar la competició.  

El pagament de la inscripció s’haurà de fer mitjançant una transferència bancària al 

compte corrent de: 

BANC SABADELL: ES06-0081-0007-7300-0147-2154 

Indicant en el concepte XVIII Trofeu CRV JJEE + el nom del club participant. 

S’haurà d’enviar justificant de pagament a la següent direcció de e-mail indicant el 

número de individuals que heu inscrit:  

trofeuclubritmicaviladecans@hotmail.com 

https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=4775
mailto:trofeuclubritmicaviladecans@hotmail.com
mailto:trofeuclubritmicaviladecans@hotmail.com


* Una vegada feta la inscripció i reservada la plaça no es retornaran els diners 

si les gimnastes o conjunt no poden assistir al torneig per motius externs.  

5. Músiques  

Les músiques les haureu de pujar al web on fareu la inscripció.  

Aconsellem que porteu un PEN  amb les vostres músiques el mateix dia del torneig 

per qualsevol contratemps.  

Les musiques s’eliminaran una vegada acabi el trofeu i en cap cas seran utilitzades 

pel club organitzador.  

6. Horari, ordre d’actuació i classificacions.  

L’horari definitiu del torneig i l’ordre d’actuació sortiran la setmana d’abans. A més, 

per motius d’aforament, la setmana abans del trofeu us enviarem un llistat amb 

l’hora d’accés a la pista de competició per a cada categoria. No es podrà accedir ni 

als vestuaris ni a la pista fora d’aquest horari.  

Aquests, així com també les classificacions s’enviaran al correu que ens haureu 

indicat a la fitxa d’inscripcions. 

7. Protecció de dades 

Els informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, 

transparent, adequada, pertinent, limitada, exacte i actualitzada i que no es 

comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui 

necessària per a la realització del esdeveniment, sempre d’acord amb la normativa 

vigent en protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. Es per 

aquest motiu que juntament amb la inscripció hauran de signar el document de 

cessió de dades al Club Rítmica Viladecans per tal de poder desenvolupar la 

organització del trofeu.  



En cas que alguna gimnasta no volgués que es tractessin les seves dades, haurà de 

comunicar-ho al Club Rítmica Viladecans abans de la realització del trofeu.  

Estem molt contents de poder tornar a convidar-vos al nostre trofeu. 

Us  hi esperem!!  

Club Rítmica Viladecans.


