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1.

CATEGORIES CONVOCADES:
Des d’Educació Infantil (escoleta) fins a júnior, masculí i femení.

2.

Educació Infantil:

nascuts/des en els anys 2013 i 2014

Prebenjamí:

nascuts/des en els anys 2011 i 2012

Benjamí:

nascuts/des en els anys 2009 i 2010

Aleví:

nascuts/des en els anys 2007 i 2008

Infantil:

nascuts/des en els anys 2005 i 2006

Cadet:

nascuts/des en els anys 2003 i 2004

Juvenil – Júnior:

nascuts/des entre els anys 2001-2002 i 1999-2000

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS
La participació és lliure. Tots els participants hauran d’estar en possessió de la corresponent llicència esportiva dels
JEEC tramitada a través del seu Consell Esportiu d'origen.
Les llicències cal tramitar-les per internet mitjançant l’ aplicatiu de llicències del Consell: http://zenit.ucec.cat
Per poder fer-ne ús, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. Les entitats que no en tinguin hauran
de demanar aquestes dades al CEBE un cop facin efectiva la inscripció d’entitat.
 Els esportistes han de participar a la categoria que els correspon pel seu any de naixement.
 Es permetrà la participació d’esportistes en una categoria immediatament superior amb prèvia
presentació de l’autorització paterna al comitè organitzador.
 En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories inferiors a la
que els hi correspon, caldrà presentar el certificat mèdic acompanyat de l’autorització paterna al
comitè organitzador.
 En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories inferiors a la que els hi
correspon, caldrà presentar el certificat mèdic acompanyat de l’autorització paterna al comitè organitzador.
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3. DATES I SEUS DE LES PROVES
La Fase Comarcal constarà de 3 jornades, obertes a tots els esportistes inscrits.
DATA
Dissabte 30 de Març
de 2019
Diumenge 28 d’abril
de 2019

FUNKY I HIP-HOP

DATA LÍMIT

LLOC

1a Jornada d’Exhibició

22 de març

Platja d’Aro

2a Jornada d’Exhibició

19 d’abril

La Bisbal d’Empordà

Maig de 2019

Cloenda Comarcal

Per determinar

Rítmica, Artística i Funky

Horaris:
Hora de presentació:

10:00 h.

Hora d’inici de la competició:

10:30 h.

4.QUOTA D’INSCRIPCIONS I ASSEGURANCES
Inscripció: INCLOU PARTICIPACIÓ A LES TRES JORNADES DE FUNKY i HIP-HOP

INSCRIPCIÓ
Preu per participant

10,00 €

PREU ASSEGURANÇA ANUAL - ALLIANZ
Esportistes

9,00€ €

Delegats

18,00 €

Entrenadors

18,00 €

Tenint en compte que els esportistes participants a la lliga Territorial de Hip - Hop ja assumeixen el cost de 9€
d’assegurança anual, no hauran d’assumir assegurança per la participar a les exhibicions comarcals.
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5.ASPECTES TÈCNICS:
CATEGORIES:

Totes

ÀREA:

Lliure.

TEMPS:

Lliure.

Nº DE GRUPS:

Lliure.

FORMACIÓ GRUPS:

Lliure.

MÚSICA:

Lliure.

VESTUARI:

Lliure.

EXERCICI:

Lliure

Tots els esportistes tindran un obsequi de participació a cada jornada.
Música: S'haurà d'enviar per correu electrònic en format mp3, en el moment de la inscripció a l’adreça de correu
electrònic cebaixemporda@gmail.com. Es recomanarà dur una còpia de les músiques per seguretat.
Sorteig Panera: A cada jornada es durà a terme un sorteig d’una panera. El preu de la butlleta serà d’1€. (opcional)

6.RECLAMACIONS:
Les reclamacions hauran de fer-se al Consell esportiu del Baix Empordà fins a un màxim de 48 hores després de la
realització de la prova.
Els Consell Esportiu organitzador pot modificar discrecionalment aquesta Normativa pel propi bé dels participants i del
desenvolupament de les jornades, i serà el responsable de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició
que no estiguin contemplades en aquesta normativa general.

7.ORGANITZADORS:
Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis que tècnicament siguin necessaris en els horaris o en l’ordre de
les proves si les circumstàncies així ho aconsellessin o obliguessin.
Tot allò no previst en aquesta normativa tècnica serà resolt d’acord amb la normativa de funcionament dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya, les quals es sotmeten les entitats organitzadores, de competició, participants i
àrbitres/jutges, acceptant-les com a bones.
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