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Gimnàstica rítmica
3 i 4 de febrer
CEM La Mar Bella
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Centenars de gimnastes en
la primera fase individual

En les competicions de gimnàstica, hi ha moments de nervis i concentració. També d’alegria!
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lació amb material de qualitat vin·
culat a la rítmica.
Com a novetat, aquestes prime·
res jornades del curs de rítmica van
estrenar la nova normativa fixa·
da per la UCEC, donat que, aquest
any, s’ha produït un canvi en el
cicle olímpic.
La segona fase de rítmica indivi·
dual tindrà lloc novament a La Mar
Bella el cap de setmana del 17 i 18
de febrer. Un cop al març, es por·
tarà a terme el diumenge dia 4 una
trobada d’iniciació.

CUIDA’ T

ELS DIES 17 I 18 D’AQUEST MES
SE CELEBRARÀ LA SEGONA FASE
INDIVIDUAL I EL 4 DE MARÇ,
UNA TROBADA D’INICIACIÓ

CUIDA

joves gimnastes. Va col·laborar l’es·
cola de dansa Ritmic BCN, un cen·
tre que disposa de botiga pròpia i
que, en aquesta ocasió, va dispo·
sar d’un stand ubicat dins la instal·

APRÈN

Consell de l’Esport Escolar de Bar·
celona va celebrar, matí i tarda, al
CEM La Mar Bella la competició
que va posar a prova a petites i

Els aparells utilitzats en la rítmica acompanyen figures poètiques com aquesta (Fotos: T. Tyrpekl)

TR OBA

CENTENARS DE GIMNASTES VAN
ESTRENAR NORMATIVA DE LA
UCEC EN LA PRIMERA FASE DE
RÍTMICA INDIVIDUAL DEL CEEB

5/2/18

Més de 450 esportistes van
participar en un dels esdeveni·
ments d’esports individuals del
CEEB que genera més expectati·
va: la gimnàstica! En aquest cas,
es va estrenar la fase individual de
la rítmica amb dues intenses jorna·
des orientades als nivells A, B i C.
Aquest passat cap de setmana, el

