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COPA D’ANDORRA EQUIPS GR 2021

NORMATIVA

1. NORMATIVA GENERAL

Veure normativa Campionat d’Andorra Individual.

2. NIVELLS

Veure normativa Campionat d’Andorra Individual.

3. FORMAT DE LA COMPETICIÓ

3.1. Promoció

3.1.1. Es realitzaran fases classificatòries organitzades pels clubs, coincidents amb les

fases classificatòries del Campionat d’Andorra individual. Durant les fases

classificatòries, les gimnastes que participin tant al Campionat d’Andorra individual

com d’equips només hauran de realitzar el seu exercici una vegada i la nota

comptarà per les dues classificacions.

3.1.2. Es realitzarà una fase final organitzada per la FAG. En cas que es celebri la fase final

juntament amb la d’individual: les gimnastes que participin tant al Campionat

d’Andorra individual com d’equips, hauran de realitzar l’exercici dues vegades (una

per la classificació individual i una altra per la classificació per equips).

3.1.3. Els clubs que vulguin organitzar una fase han de fer la sol·licitud mitjançant un

formulari (annex 1).

3.1.4. A les fases classificatòries rebran medalla els tres primers equips de cada nivell.

3.1.5. A la fase final accediran els 3 equips millor classificats per nivell després de sumar la

nota obtinguda per l’equip en cada fase eliminant la més baixa.

3.1.6. Si un equip no participa en una fase té una nota de zero.

3.1.7. Si un equip no presenta un dels seus exercicis en alguna fase, la nota d’aquell

exercici serà zero.

3.1.8. En cas d’empat en la tercera posició, els quatre millors equips classificats accediran a

la final.

3.1.9. L’equip amb més puntuació a la final serà el campió d’Andorra en el seu nivell i rebrà

un trofeu.

3.1.10. Els equips segon i tercer classificats per nivell rebran el trofeu corresponent.

3.1.11. Composició dels equips de nivell promoció:

● Cada equip estarà format per un mínim de 3 gimnastes i un màxim de 5 amb

llicència del mateix club.
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● Només poden formar part d’un equip de promoció les gimnastes que, segons la

normativa individual, tenen dret a competir en aquest nivell.

● Cada equip ha de presentar obligatòriament tots els exercicis requerits (5

exercicis). La nota de l’equip s’obtindrà eliminant la nota més baixa. pel que la nota

de l’equip serà la suma dels quatre millors exercicis.

● Al realitzar la primera inscripció de la temporada, s’haurà d’especificar quines

gimnastes formaran part de l’equip i quin aparell farà cadascuna. No s’acceptaran

canvis de gimnastes d’un fase a una altra excepte per causa major: en aquests

casos, s’haurà de sol·licitar el canvi a la FAG, exposant els motius.

3.2. Clubs

3.2.1. Es realitzaran fases classificatòries organitzades pels clubs, coincidents amb les

fases classificatòries del Campionat d’Andorra individual. Durant les fases

classificatòries, les gimnastes que participin tant al Campionat d’Andorra individual

com d’equips només hauran de realitzar el seu exercici una vegada i la nota

comptarà per les dues classificacions.

3.2.2. Es realitzarà una fase final organitzada per la FAG. En cas que es celebri la fase final

juntament amb la d’individual: les gimnastes que participin tant al Campionat

d’Andorra individual com d’equips, hauran de realitzar l’exercici dues vegades (una

per la classificació individual i una altra per la classificació per equips).

3.2.3. Els clubs que vulguin organitzar una fase han de fer la sol·licitud mitjançant un

formulari (annex 1).

3.2.4. A les fases classificatòries rebran medalla els tres primers equips de cada nivell.

3.2.5. A la fase final accediran els 3 equips millor classificats per nivell després de sumar la

nota obtinguda per l’equip en cada fase eliminant la més baixa.

3.2.6. Si un equip no participa en una fase té una nota de zero.

3.2.7. Si un equip no presenta un dels seus exercicis en alguna fase, la nota d’aquell

exercici serà zero.

3.2.8. En cas d’empat en la tercera posició, els quatre millors equips classificats accediran a

la final.

3.2.9. L’equip amb més puntuació a la final serà el campió d’Andorra en el seu nivell i rebrà

un trofeu.

3.2.10. Els equips segon i tercer classificats per nivell rebran el trofeu corresponent.

3.2.11. Composició dels equips de nivell clubs:

● Cada equip estarà format per un mínim de 3 gimnastes i un màxim de 6 amb

llicència del mateix club.

● Poden formar part d’un equip de clubs les gimnastes que, segons la normativa

individual, tenen dret a competir en els nivells promoció i clubs, així com una

gimnasta de nivell federat per equip.
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● Cada equip ha de presentar obligatòriament tots els exercicis requerits (6

exercicis). La nota de l’equip s’obtindrà eliminant la nota més baixa. pel que la nota

de l’equip serà la suma dels cinc millors exercicis.

● Al realitzar la primera inscripció de la temporada, s’haurà d’especificar quines

gimnastes formaran part de l’equip i quin aparell farà cadascuna. No s’acceptaran

canvis de gimnastes d’un fase a una altra excepte per causa major: en aquests

casos, s’haurà de sol·licitar el canvi a la FAG, exposant els motius.

● Les gimnastes de nivell federat que formin part d’un equip, només ho podran fer amb

un exercici.
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4. PROGRAMES I NORMATIVA TÈCNICA

4.1. Nivell promoció

OPCIONS ANY NAIXEMENT DIFICULTAT APARELL

1 2013-2012 Normativa benjamí promoció

2 2011-2010 Normativa aleví promoció

3 2008-2009 Normativa infantil promoció

4 2007 i anteriors Normativa júnior-sènior

promoció

Un equip està format per 5 exercicis:

un exercici a escollir entre les opcions 1 i 2 + un exercici a escollir entre les opcions 3 i 4 + tres exercicis de

lliure elecció.

NOTA: màxim un exercici de mans lliures

4.2. Nivell club

OPCIONS ANY NAIXEMENT DIFICULTAT APARELL

1 2012-2013 Normativa benjamí

clubs

2 2010-2011 Normativa aleví clubs

3 2008-2009 Normativa FIG júnior

4 2006-2007 Normativa FIG júnior

5 2005 i anteriors Normativa FIG júnior

6 2005 i anteriors Normativa FIG sènior

Cada equip està format per 6 exercicis:

1 + 1 + 1 +1 + 2 exercicis a escollir entre les opcions 1,2,3,4,5,6

NOTA: màxim un exercici de mans lliures

4.2.1. OBLIGACIONS DEL CLUB ORGANITZADOR

Veure normativa Campionat d’Andorra Individual.
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Annex 1: demanda per organitzar fase Campionat d’Andorra equips GR

NOM DEL CLUB

DATA COMPETICIÓ

LLOC COMPETICIO

HORA INICI

NIVELL ▢ PROMOCIÓ

▢ CLUB

▢ PROMOCIÓ + CLUB

Signatura i segell club:

Cal enviar aquesta sol·licitud al correu fedegim@gmail.com
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