
III TROFEU AE RÍTMICA PRAT CB  
INDIVIDUAL I CONJUNT ESCOLARS  

Organitza: AE RÍTMICA PRAT COR BLAU  
Modalitat: Individual i Conjunt 
Data: 4 d’Abril  
Horari: 9:00 h a 15:30 h aprox 
Direcció:      CEM JULIO MÉNDEZ  
                       Adreça: Carrer Del Riu Guadalquivir ,1 
                      08820 El Prat de Llobregat  

Telèfon: 671017423 Miriam Sobrero 

NIVELLS I CATEGORIES 

NORMATIVA 
Les jutges es regiràn segons la normativa dels JJEE 

PARTICIPACIÓ 

INDIVIDUAL 
Els clubs podran inscriure com a màxim a 10 gimnastes individuals, màxim 2 per cada 
categoria i nivell corresponents a les categories que contempla la normativa,excepte el  
club organitzador que no te límit.  
  
CONJUNTS 
Sense límit 

INDIVIDUAL

NIVELL A NIVELL B OBERTA 

ALEVÍ PRE BENJAMÍ INFANTIL

INFANTIL BENJAMÍ 

CADET ALEVÍ 

JUVENIL JUVENIL

CONJUNTS

NIVELL B  

ALEVÍ 

INFANTIL 



INSCRIPCIONS 
PREUS DE LES INSCRIPCIONS: 
15 € per gimnasta individual 30 € per conjunt 
- El pagament de les inscripcions es farà per transferència bancària al número de 

compte: 
Banc de Sabadell ES38 0081 1837.11. 0001037408 

Un cop confirmada la inscripció de les vostres gimnastes tindreu 10 dies per fer el 
pagament 
-  Cal enviar un comprovant al correu trofeu.ritmicaprat@gmail.com 
-  Un cop feta la inscripció I en cas de no poder assistir, per lesió o malaltia, es prega 
avisar 
amb temps. 
- No es retornaran els diners de les inscripcions sota cap condició. 
- Totes les gimnastes hauràn de tenir la llicència, així com l’assegurança d’accidents en 

vigor amb el seu club . En cas d’accident cada club es responsabilitzarà de gestionar el 
part de les seves gimnastes. 

Forma de fer la inscripció: 
- Omplir la enquesta adjunta en el següent link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANMFe5ZUMVVJMEhZQThROVl
FUEZZSEpaSklBOFRKUS4u

- Enviar la resposta al link abans del 19 de Gener 

MÚSIQUES 
Les músiques s'hauran d'enviar en format mp3 al correu  
trofeu.ritmicaprat@gmail.com (abans del 27 de Març) un cop disposeu de l’ordre 
definitiu indicant: 
-   Nomenclatura de les músiques: Dorsal, Nom de la gimnasta, Categoria i Nivell, Club.       

Exemple Individual: 15 Martina Mendoza Cadet AE  Base Rítmica Prat 
Exemple Conjunt: 52 Conjunt Cadet A Escolar Rítmica Prat CB 

ORDRE D'ACTUACIÓ 
L'ordre definitiu s'enviarà via email durant la setmana de la competició. 

PREMIS 
Es farà entrega de trofeu a les 3 primeres classificades, medalla de la 4a classificada fins 
a la 6a. classificada. 
Medalla als 3 primers conjunts classificats de totes les categories i nivells. 

ENTRADES 
Les entrades tindran un preu de 3€ amb dret a un sorteig. (es farà un sorteig a cada 
entrega de premis) 
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