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COPA D’ANDORRA INDIVIDUAL GR 2021

NORMATIVA

1. NORMATIVA GENERAL

1.1. Podran participar totes les gimnastes i tècnics en possessió de llicència federativa de la FAG.

1.2. Cada gimnasta participa en la categoria que li correspon segons l’any de naixement.

1.3. L’entrada a la zona d’escalfament i competició és exclusiva per a les gimnastes i tècnics que

hagin estat inscrits.

1.4. Durant la competició, només les gimnastes que hagin estat cridades poden accedir a la sala

de competició.

1.5. També poden entrar a la sala d’escalfament els membres de la organització, de la junta de la

federació i els convidats d’aquests.

1.6. Les inscripcions es presenten 10 dies abans de la competició. Tot retard pot implicar la no

participació.

1.7. El jurat és designat per la federació, segons les exigències del codi FIG i la disponibilitat de

jutges.

1.8. Les notes seran degudament anunciades per megafonia o altre suport. Les notes no es poden

reclamar. Les notes són provisionals fins que són impreses i signades pel responsable del

jurat.

1.9. Al finalitzar la competició s’entregarà a cada club les paperetes de les jutges.

2. NIVELLS

2.1. El nivell promoció està obert a totes les gimnastes que no hagin participat durant el curs

anterior al nivell clubs. Es recomana a aquelles gimnastes que entrenin de 2 a 6 hores a la

setmana.

2.2. El nivell clubs està obert a totes les gimnastes que no hagin participat durant el curs anterior

al nivell federat. Es recomana a aquelles gimnastes que entrenin més de 6 hores a la setmana

i és obligatòria per a aquelles gimnastes que hagin ascendit de nivell durant la temporada

anterior (veure punts 3.1.5)

2.2.1. Clubs A: composat per gimnastes que formen part del grup de tecnificació de la FAG

així com aquelles que hagin ascendit de nivell durant la temporada anterior. (veure

3.2.9)

2.2.2. Clubs B: composat per gimnastes que no formen part del grup de tecnificació de la

FAG.

2.3. El nivell federat està obert a totes les gimnastes júnior i sènior. Es recomana a aquelles

gimnastes integrants de la selecció de la FAG.
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Una gimnasta que desitgi canviar del nivell que li correspon, ho podrà sol·licitar a la federació indicant els

motius. Aquesta sol·licitud serà avaluada pels responsables tècnics de la FAG.

3. FORMAT DE LA COMPETICIÓ

3.1. Promoció

3.1.1. Es realitzaran fases classificatòries organitzades pels clubs i la final organitzada per

la FAG.

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

formulari (annex 1).

3.1.3. A les fases classificatòries rebran medalla les tres primeres gimnastes de cada

categoria.

3.1.4. A la fase final accediran les 8 gimnastes millor classificades per categoria després de

sumar la nota obtinguda en cada fase eliminant la més baixa.

3.1.5. La primera gimnasta classificada a la final, així com la campiona d’Andorra (3.1.8)

hauran de pujar a nivell clubs a partir de la temporada següent.

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

3.1.7. En cas d’empat en la vuitena posició, les nou millors classificades accediran a la final.

3.1.8. La gimnasta amb més puntuació a la final serà la campiona d’Andorra en la seva

categoria i rebrà un trofeu.

3.1.9. Les gimnastes segona i tercera classificades per categoria rebran el trofeu

corresponent.

3.1.10. Les gimnastes classificades del quart al vuitè lloc per categoria rebran un record de

participació.

3.2. Clubs

3.2.1. Es realitzaran fases classificatòries organitzades per diferents clubs i la final

organitzada per la FAG.

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

formulari (annex 1).

3.2.3. La classificació es realitzarà un cop sumades les notes dels dos aparells.

3.2.4. A les fases classificatòries rebran medalla les tres primeres gimnastes per categoria

després de sumar la nota de cadascun dels dos aparells (classificació general) així

com les tres primeres classificades de cada aparell. Aquestes classificacions es

separen en clubs A i clubs B.

3.2.5. Si una gimnasta no participa en una fase té una nota de zero.
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3.2.6. Si una gimnasta no presenta un dels dos aparells, la nota d’aquell aparell serà

zero i comptarà únicament per a la classificació general la nota de l'aparell amb el

qual ha participat.

Exemple:

Posició Gimnasta Aparell 1 Aparell 2 General

1 A 12,000 12,500 24,500

2 B 10,000 9,000 19,000

3 C 16,000 0,000 (np) 16,000

4 D 6,000 7,000 13,000

3.2.7. A la fase final accediran les 8 gimnastes millor classificades per categoria després de

sumar les notes obtingudes en cada fase eliminant la més baixa de cada aparell i

excloent les gimnastes de clubs A, així com les gimnastes de clubs A que hagin

superat la nota de l’última classificada a la final de clubs B.

3.2.8. En cas d’empat en la vuitena posició les nou millors classificades accediran a la final.

3.2.9. La primera gimnasta de clubs B classificada a la final, haurà de pujar a Clubs A a

partir de la temporada següent.

3.2.10. L’última gimnasta de clubs B en la classificació del punt 3.2.7, tindrà l’opció de baixar

a promoció a partir de la temporada següent.

3.2.11. L’última gimnasta de clubs A classificada a la final, tindrà l’opció de baixar a clubs B a

partir de la temporada següent, excepte en el cas de gimnastes del grup de

tecnificació de la FAG.

3.2.12. En la fase final:

3.2.12.1. Es farà una sola classificació general així com una classificació per a cada

aparell, sense distinció entre clubs A i clubs B.

3.2.12.2. La gimnasta amb més puntuació en la classificació general serà la campiona

d’Andorra en la seva categoria i rebrà un trofeu.

3.2.12.3. Les gimnastes segona i tercera classificades per categoria en la classificació

general rebran el trofeu corresponent.

3.2.12.4. Les gimnastes classificades del quart al vuitè lloc per categoria en la

classificació general rebran un record de participació.

3.2.12.5. Les tres primeres gimnastes de cada aparell rebran una medalla.

3.3. Federat

3.3.1. Es realitzaran fases classificatòries organitzades per diferents clubs i la final

organitzada per la FAG.
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3.3.2. Els clubs que vulguin organitzar una fase han de fer la sol·licitud mitjançant un

formulari (annex 1).

3.3.3. A cada fase es presentaran exercicis de dos aparells segons programa.

3.3.4. A les fases classificatòries rebran medalla les tres primeres classificades per aparell i

categoria.

3.3.5. Si una gimnasta no participa en una fase té una nota de zero.

3.3.6. Si una gimnasta no presenta algun dels aparells, la nota d’aquell aparell serà zero i

comptaran únicament per a la classificació general la nota dels aparells amb els quals

ha participat (veure quadre 3.2.6).

3.3.7. A la fase final accediran les 8 gimnastes millor classificades per categoria després de

sumar les notes obtingudes en cada fase eliminant la més baixa de cada aparell.

3.3.8. En cas d’empat en la vuitena posició les nou millors classificades accediran a la final.

3.3.9. La gimnasta amb més punts de la suma de les millors notes dels quatre aparells serà

campiona d’Andorra i rebrà el trofeu corresponent.

3.3.10. Les gimnastes segona i tercera classificades després de sumar les millors notes dels

quatre aparells rebran el trofeu corresponent.

3.3.11. Les gimnastes classificades del quart al vuitè lloc per categoria rebran un record de

participació.

3.4. Gimnàstica rítmica masculina

3.4.1. Els gimnastes de les categories benjamí, aleví i infantil competiran en el seu nivell i

categoria corresponent juntament amb les gimnastes de GR femenina.

3.4.2. Els gimnastes de les categories júnior i sènior competiran en una classificació

exclusiva masculina, amb el mateix format de competició que el nivell federat (veure

3.3).

3.5. Classificació OPEN

3.5.1. La participació de gimnastes sense nacionalitat andorrana o que no entrenin de

forma regular al principat (gimnastes “open”) està permesa i les regulacions generals,

tècniques i de nivell seran les mateixes que per la resta de gimnastes.

3.5.2. En cas que alguna gimnasta open pugi al podi, es faran dues classificacions: una

classificació open incloent totes les gimnastes participants al nivell i categoria

corresponent, així com una segona classificació excloent les gimnastes open.

4. CATEGORIES, PROGRAMES I NORMATIVA TÈCNICA

4.1. Nivell promoció

4.1.1. Categories i programa
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CATEGORIA ANY NAIXEMENT TEMPS EXERCICI APARELL

Benjamí 2013 2013 1:15-1:30

Benjamí 2012 2012 1:15-1:30

Aleví 2011 2011 1:15-1:30

Aleví 2010 2010 1:15-1:30

Infantil 2008-2009 1:15-1:30

Júnior i sènior 2007 i anteriors 1:15-1:30

4.1.2. Dificultat

CATEGORIA BD S AD R

Benjamí 6 BD de valor

0,10 o 0,20

Mínim 2

Màxim 3

Màxim 1 (només 2 rotacions)

Aleví Codi FIG júnior

màxim 0,30

Mínim 2 Codi FIG júnior

Es permeten AD especials

Màxim 2

Es permet una sola rotació

Infantil Codi FIG júnior

màxim 0,30

Mínim 2 Codi FIG júnior

Es permeten AD especials

Codi FIG júnior

Es permet una sola rotació

Júnior i sènior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior

Es permeten AD especials

Codi FIG júnior

Es permet una sola rotació

BD Dificultats corporals: codi FIG i annex 2

AD Dificultats d’aparell

S Combinació de passos de dansa

R Elements dinàmics de rotació

NOTA: no és necessari realitzar un moviment tècnic de l’aparell durant les BD. És necessari moviment de

l’aparell. Les BD realitzades amb aparell estàtic tindran un valor de “0”.

AD especials:

● AD amb 1 base + 1 criteri: es resta 0,10 al valor d’una AD de la base corresponent.
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● AD amb 1 base + 2 criteris/ 2 bases + 1 criteri però que no es consideren “una sincronització

tècnica entre l’aparell i el cos particularment difícil” o “un ús interessant o innovador de l’aparell” (punt

6.1 CdP): es resta 0,10 al valor de l’AD.

Penalitzacions:

Executar BD de valor superior al permès -0,30

Executar menys de 6 BD en benjamí -0,30

Executar més de 3 S en benjamí -0,30

Executar dificultats o elements prohibits -0,30

Resta de penalitzacions Codi FIG júnior

4.2. Nivell club

4.2.1. Categories i programa

CATEGORIA ANY NAIXEMENT TEMPS EXERCICI APARELL

Benjamí 2012-2013 1:15-1:30

Aleví 2010-2011 1:15-1:30

Infantil 2008-2009 1:15-1:30

Júnior 2006-2007 1:15-1:30

+

Sènior 2005 i anteriors 1:15-1:30

+

4.2.2. Dificultat

CATEGORIA BD S AD R

Benjamí 8 BD

valor 0,10 a 0,30

Codi FIG júnior Màxim 2

(fins a 3 rotacions)

Aleví Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior

Es permet 1 rotació

Infantil Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior

Júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior
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Sènior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior

BD Dificultats corporals: codi FIG i annex

AD Dificultats d’aparell

S Combinació de passos de dansa

R Elements dinàmics de rotació

Penalitzacions:

Executar BD de valor superior al permès -0,30

Executar menys dificultats de les previstes en benjamí -0,30

Executar dificultats o elements prohibits -0,30

Resta de penalitzacions Codi FIG júnior

4.3. Nivell federat

4.3.1. Categories i programa

CATEGORIA ANY NAIXEMENT 1a fase 2a fase 3a fase 4a fase

Júnior 2006, 2007 i 2008

Sènior 2005 i anteriors

4.3.2. Dificultat

CATEGORIA BD S AD R

Júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior Codi FIG júnior

Sènior Codi FIG sènior Codi FIG sènior Codi FIG sènior Codi FIG sènior

4.4. Programa masculí

4.4.1. Categories i programa (veure 4.3.1)

4.4.2. Dificultat (veure 4.3.2)

5. OBLIGACIONS DEL CLUB ORGANITZADOR

5.1. Cada club que ho desitgi pot organitzar una fase del Campionat d’Andorra individual.
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5.2. En cas que el club faci coincidir la fase amb el seu Trofeu, la normativa d’aquest haurà

de ser compatible amb la present normativa.

5.3. El club organitzador s’encarrega de:

5.3.1. Muntatge de la sala:

■ Zona competició: tapís de competició, aparells de reemplaçament i taula per

jutges

■ Zona d’escalfament: preferentment un tapís d’escalfament

■ Separar la sala de competició i la d’escalfament per evitar que no entrin

aparells al tapís de competició

■ Pòdium i taula per medalles/trofeus

■ Aparell de música i megafonia

5.3.2. Funcionament:

■ Una o dues persones per música i megafonia

■ Dues persones per controlar les línies

■ Una persona per controlar els temps

■ Una persona per entrar les notes a l’ordinador

■ Mínim una persona per entregar premis
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Annex 1: demanda per organitzar fase Campionat d’Andorra individual GR

NOM DEL CLUB

DATA COMPETICIÓ

LLOC COMPETICIO

HORA INICI

NIVELL ▢ PROMOCIÓ

▢ CLUB-FEDERAT-MASCULÍ

▢ PROMOCIÓ + CLUB-FEDERAT-MASCULÍ

Signatura i segell club:

Cal enviar aquesta sol·licitud al correu fedegim@gmail.com
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Annex 2: BD específiques nivell promoció

0,10 0,20

Salts

Zancada 90º (des d’assemblé)

Carpa 90º (des d’assemblé)

Galop

Cosac amb cama davant doblegada

i genoll al pit

Salt passé 180º

Salt vertical 180º

Salt dues cames en passé

Equilibris

Arabesque davant 45º

Arabesque costat 45º

Arabesque darrera 45º

Extensió de tronc de genolls

Equilibri fouetté amb dues formes

iguals o diferents (mín una a 90º)

”Passada” sense ajuda de les mans

Penché amb mans al terra (mantenir

cama de suport vertical)

Equilibri sobre gluti amb cames

elevades en 2a posició amb ajuda de les mans

Rotacions

Chaîné (pas preparatori + màxim 2

passos, rotació ràpida)

Arabesque davant 45º

Arabesque costat 45º

Arabesque darrera 45º

10



Versió 03/2021

Annex 3: Dificultats i elements prohibits

NIVELL PROMOCIÓ NIVELL CLUBS

Benjamí Inversions acabades de genolls

Inversions des de genolls cap endarrere

Equilibris sobre un genoll

Equilibris i girs que incloguin una posició en cosac

Equilibris i girs amb canvi de nivell de la gimnasta

Salt Kabaeva acabant de genolls

Aleví Inversions acabades de genolls (excepte roda)

Inversions des de genolls cap endarrere

Equilibris sobre un genoll

Equilibris i girs que incloguin una posició en

cosac

Equilibris i girs amb canvi de nivell de la

gimnasta

Salt Kabaeva acabant de genolls

Equilibris sobre un genoll

Equilibris i girs que incloguin una

posició en cosac

Equilibris i girs amb canvi de

nivell de la gimnasta

Salt Kabaeva acabant de genolls

Infantil Equilibris sobre un genoll

Equilibris i girs amb canvi de nivell de la

gimnasta

Salt Kabaeva acabant de genolls

Equilibris i girs amb canvi de

nivell de la gimnasta

Salt Kabaeva acabant de genolls

Júnior Salt Kabaeva acabant de genolls Salt Kabaeva acabant de genolls

Sènior Salt Kabaeva acabant de genolls Salt Kabaeva acabant de genolls
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