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1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu de la present normativa és establir l'autoritat a la FAG per tal de garantir el desenvolupament i evolució

de la gimnàstica en totes les seves disciplines, protegint els gimnastes, preparadors i jutges.

La Llei de l'esport, els Estatuts de la FAG i els reglaments FIG i EG prevalen en cas de diferències amb el text

d'aquesta normativa.

2. DISCIPLINES

Les disciplines a les quals s’aplica aquesta normativa són les següents:

● Gimnàstica artística masculina (GAM)

● Gimnàstica artística femenina (GAF)

● Gimnàstica rítmica (GR)

● Trampolí

● Gimnàstica acrobàtica

● Aeròbic

● Parkour

● Gimnàstica general

3. COMPETICIONS

3.1. Competicions oficials de la FAG:

Les competicions oficials de la FAG són les següents:

● Copa andorrana de conjunts de GR

● Copa andorrana d’individual i/o equips de GR

● Campionat d’Andorra de GAM i GAF

3.2. Altres competicions i esdeveniments organitzats per la FAG

● Gimnastrada nacional

● Trofeus nacionals, internacionals amistosos o oficials que pot organitzar la FAG

regint-se per les normatives internacionals.

3.3. Trofeus amistosos

Cada club pot organitzar els seus trofeus o competicions amistoses. En aquests casos els clubs informen la FAG

per a que en sigui coneixedora i per a incloure-ho al calendari.

3.4. Organització de les competicions

● Els clubs són el encarregats d'organitzar les competicions nacionals oficials FAG. Les

seves obligacions com a organitzadors es recullen a les normatives de cada competició.

● La FAG es fa càrrec de les despeses de les competicions nacionals oficials:

- Muntatge sala de competició
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- Lloguer de l'espai

- Premis

- Honoraris de les jutges

- Altres

● La FAG es fa càrrec del pagament i selecció de les jutges en les competicions no

oficials, sempre que l'organització ho sol·liciti.

● Totes les despeses han d'estar aprovades per la junta de la FAG prèvia presentació del

pressupost.

3.5. Inscripcions

● Tots els gimnastes, preparadors o jutges que participin en qualsevol de les competicions

oficials de la FAG ho han de fer sempre en possessió de la llicència.

● Les inscripcions a les competicions s'hauran de fer en el termini establert en la

normativa de la competició corresponent. No respectar el termini pot comportar el

pagament de recàrrecs.

● La FAG posarà a disposició dels clubs els sistemes pertanyents per la inscripció a les

competicions.

● El preu d'inscripció és de 2 € per gimnastes individuals; 5 € per conjunts de GR (a

revisar al principi de cada temporada).

4. EDATS

Les categories junior i sènior són les establertes per la FIG per cadascuna de les disciplines. Les categories

inferiors estan establertes a les normatives de cada competició.

5. LLICÈNCIES

Qualsevol persona que participi en activitats o competicions oficials de la FAG ha de tenir la llicència de la FAG

en vigor per a la corresponent temporada.

La llicència és vàlida per temporada. La llicència es pot obtenir si el sol·licitant té nacionalitat i/o residencia

andorrana. En el cas d'altres nacionalitats també es pot fer la llicència presentant una assegurança privada que

inclogui la pràctica esportiva de competició a Andorra. S’haurà d’incloure en les normatives de les competicions

nacionals una categoria “open” per a gimnastes estrangers que no entrenin de forma regular en un club del

Principat.

El canvi de llicència en una mateixa temporada sigui per canvi d'estament o club està permesa.

5.1. Estaments

La llicència es concedeix en els estaments següents:

● Gimnasta

● Tècnic

● Jutge

● Altres: directiu, coreògraf, preparador físic, monitors, fisioterapeuta, metge o psicòleg.
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5.2. Requeriments

Per concedir la llicència a tècnics (marc general de titulacions i homologacions de professions esportives),

preparadors físics, metges, fisioterapeutes, psicòlegs i monitors cal presentar la titulació corresponent

reconeguda per la FAG.

Per concedir la llicència en l'estament de gimnasta, es requereix un certificat mèdic que autoritzi al gimnasta la

pràctica esportiva.

Pels menors d'edat la llicència ha d’estar signada pels tutors legals.

5.3. Regulacions

Preu de la llicència (amb revisió anual):

● En la disciplina de gimnàstica general: 12,50 € per temporada.

● En la resta de disciplines: 25 € per temporada.

Es permet tenir més d'una llicència per diferents disciplines i/o estaments. En aquest cas s'efectua el pagament

corresponent per cada llicència. Excepció: jutges. En aquests casos només està permesa la possessió d’una

sola llicència.

El període de validesa de la llicència va de l'1 de setembre de la temporada en qüestió fins al 31 d'agost

següent.

Amb la subscripció de la llicència es cedeixen els drets d'imatge dels federats a la FAG de les competicions

oficials nacionals i internacionals.

5.4. Drets i deures de la llicència

● Ser convocats a la selecció

● Compliment de la disciplina esportiva

● Sotmetre’s als controls de dopatge

● Cedir els drets d'imatge en les competicions

● Cedir dades personals necessàries per a la inscripció a competicions i publicació de resultats

● Compliment d'estatuts i normatives

● Drets electorals

6. TITULACIONS DELS TÈCNICS

TITULACIÓ FORMACIÓ COMPETÈNCIES

Monitor Ajudants d’entrenador

Base Nivell 1 FAG* Competicions nivell promoció

Perfeccionament Nivell 2 FAG* Competicions nivell clubs

Especialització Nivell 3 FAG* Competicions amb gimnastes de la selecció
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Alt nivell Nivell 3 FIG academy* Competicions nivell FIG categoria sènior

*o equivalent

7. COMISSIÓ TÈCNICA

7.1. Components

La comissió tècnica de cada disciplina estarà formada per:

● El director tècnic

● El president del comitè de Jutges

● Qualsevol persona que compleixi els següents requeriments amb prèvia aprovació per la FAG:

- Títol de tècnic nacional (nivell 3) o internacional

- Títol de jutge nacional o internacional

- No estar exercint com a tècnic de grups de competició en un club

7.2. Funcions

● Regular les formacions de jutges

● Regular les formacions de tècnics

● Establir les notes de tall per a cada temporada

● Elegir els gimnastes per a formar part de la selecció, el grup de tecnificació, el grup de seguiment i els

candidats a representar Andorra als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JJPPEE).

● Revisar anualment (al final de cada temporada) la continuïtat dels esportistes de la selecció i els grups

tecnificació, el grup de seguiment i candidats a representar Andorra als JJPPEE, així com l’entrada de

nous integrants. De manera excepcional, es podrà revisar la continuïtat d’un gimnasta durant la

temporada per faltes greus de disciplina.

● Revisar els projectes esportius i la programació anual.

8. SELECCIONS NACIONALS, GRUPS DE TECNIFICACIÓ, SEGUIMENT i CANDIDATS PELS JJPPEE

8.1. Seleccions nacionals

Les seleccions nacionals les integren gimnastes amb l'objectiu de representar Andorra en les competicions FIG.

Tots/es els/ les gimnastes d'una selecció han de tenir la llicència FIG .

L'elecció de els/ les gimnastes per a formar part d'una selecció es du a terme mitjançant una comissió de tècnics

designada per la junta, per cada disciplina.

Cada temporada les comissions tècniques revisen la continuïtat dels esportistes de la selecció i l'entrada de

nous integrants.

La FAG proporciona als esportistes integrants de les seleccions entrenaments adequats per la seva preparació.

Els gimnastes integrants poden pagar una quota mensual en concepte d'aquests entrenaments que es revisa
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cada temporada.

Les despeses d'aquests esportistes pel campionat d'Europa i del món son a càrrec de la FAG. En la resta de

competicions les despeses d'aquests esportistes van a càrrec de la FAG. Si es dóna el cas que la FAG no pot

assumir aquesta despesa, es valorarà una aportació per part dels esportistes.

8.2. Grups de tecnificació

Els equips de tecnificació estan formats per atletes que no tenen edat per tenir llicència FIG, però que es

consideren joves promeses. L'objectiu d'aquests equips és preparar als gimnastes per entrar a la selecció.

L'elecció dels gimnastes dels equips de tecnificació s'estableix sota criteris establerts per la comissió tècnica de

la disciplina corresponent.

La FAG proporciona als esportistes integrants de la selecció entrenaments adequats per la seva preparació.

Els gimnastes integrants poden pagar una quota mensual en concepte d'aquests entrenaments que es revisa

cada temporada.

Les despeses d'aquests esportistes van a càrrec de la FAG. Si es dóna el cas que la FAG no pot assumir

aquesta despesa es valorarà una aportació per part dels esportistes.

8.3. Grups de seguiment

Els grups de seguiment estan formats per gimnastes que poden participar en entrenaments puntuals de la FAG i

que són candidats a entrar a un equip de tecnificació o a una selecció.

L'elecció dels gimnastes dels grups de seguiment s'estableix sota criteris establerts per la comissió tècnica de la

disciplina corresponent.

Els programes esportius d'aquest grup de gimnastes són establerts pel club al qual pertanyen.

8.4. Grup de candidats pels JJPPEE

Per tal de garantir la participació en els Jocs dels Petits Estats d'Europa, la FAG podrà comptar amb seleccions

de gimnastes que siguin sèniors l’any corresponent als propers jocs i que no cal que tinguin la llicència

internacional.

La selecció d'aquests esportistes i el seu programa de cada temporada es durà a terme per la comissió tècnica.

La FAG assumeix les despeses de les competicions d'aquests esportistes sempre que hagin estat aprovades per

la mateixa.

Si els entrenaments poden ser oferts per la FAG, els esportistes abonen la quota corresponent.

9. JUTGES

Tots els jutges que puntuïn una competició FAG, han de tenir la llicència de la FAG o la llicència d'una federació

nacional.

Quant a cursos de jutges, jutges internacionals, Comitè de Jutges, notes de tall, etc. veure reglament de jutges

de cada disciplina.
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