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GENERALITATS
Normes Aplicables a Exercicis Individuals, de Conjunt i Duos/Trios/Quartets

1. COMPETICIONS I PROGRAMES
1.1. CAMPIONATS OFICIALS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA I PROGRAMES DE COMPETICIONS
Hi ha tres tipus de competicions en el programa de Gimnàstica Rítmica: les Competicions Individuals, Competicions en Exercicis de Conjunt i
Competicions de Duos, Trios i Quartets
1.2. PROGRAMA PER GIMNASTES INDIVIDUALS
1.2.1. El programa per a les gimnastes individuals per a totes les categories habitualment consisteix en 1 exercici:
Mans
Lliures

Corda

Aro

Pilota

Maces

Cinta

1.2.2. La durada de cada exercici és de 1'15 "a 1'30".
1.3. PROGRAMA PER CONJUNTS
1.3.1. El Programa General per a Conjunts es compon d'1 exercici
Exercici de Mans Lliures (5)
Exercici amb un tipus d'aparell (5)
Exercici amb dos tipus d'aparells (3 + 2)
1.3.2. La durada de cada exercici oscil·la entre 1'30 fins 2'30 màxim en funció de les categories (veure normativa)

Amb el suport de:
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1.4. PROGRAMA PER DUOS/TRIOS/QUARTETS
1.4.1. El Programa General per a D/T/Q es compon d'1 exercici
Exercici de Mans Lliures (2-3-4)
Exercici amb un tipus d'aparell (2-3-4)
1.4.2. La durada de cada exercici oscil·la entre 1'30 fins 2'30 màxim en funció de les categories i modalitat (veure normativa)
1.5.CRONOMETRATGE
El cronòmetre començarà tan aviat com la gimnasta o la primera gimnasta del conjunt o la primera gimnasta de D / T / Q comenci el moviment (una
curta introducció musical de no més de 4 segons de durada sense moviment està permesa) i s'aturarà tan aviat com la gimnasta o l'última gimnasta
del conjunt o del D / T / Q estigui totalment aturada.
• penalització- Tutor de Joc Cronòmetre: 0.05 punts per cada segon de més o de menys.
• penalització- Tutor de Joc Artístic: 0.30 punts per introducció musical sense moviment més llarga de 4 segons.
1.6. MÚSICA
1.6.1. Un senyal sonora pot sonar abans de la música.
1.6.2. Tots els exercicis s'han de realitzar en la seva totalitat amb acompanyament musical. Es toleren parades curtes i voluntàries motivades per la
composició.
1.6.3. La música ha d'estar unificada i completa (es permet la modificació d'un arranjament musical ja existent). No es permet una juxtaposició
discontínua de diversos fragments musicals.
1.6.4. La música no típica del caràcter propi de la Gimnàstica Rítmica està totalment prohibida (ex .: sirenes, motors, etc.)
• penalització- Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts per música no conforme a les regles.

Amb el suport de:
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1.6.5. La música pot ser interpretada per un o diversos instruments, incloent la veu usada com a instrument. Tots els instruments estan autoritzats amb
la condició que expressin una música amb les característiques necessàries per a l'acompanyament d'un exercici de GR: clara i ben definida en la seva
estructura.
1.6.6. Una gimnasta / Conjunt / D / T / Q pot repetir un exercici únicament en el cas d'una falta per causa de "força major" de la seu organitzadora i
aprovat pel Jurat Superior (exemple: fallada elèctrica, error en el sistema de so , etc.)
1.6.6.1. En el cas que soni una música incorrecta, és responsabilitat de la gimnasta / conjunt / D / T / Q aturar el exercici tan aviat percebin que la
música és incorrecta; la (es) gimnasta (s) hauran d'abandonar el practicable i tornar a entrar i reiniciar l'exercici amb la seva pròpia música un cop
autoritzades a entrar al practicable.
1.6.6.2. Una reclamació després d'haver finalitzat l'exercici no s'acceptarà.
1.6.7. Cada peça musical ha d'estar gravada en un CD individual d'alta qualitat o descarregada en Internet d'acord amb les Directrius i el Pla de Treball
dels campionats.
La següent informació ha d'estar escrita en cada CD:
•
•
•
•
•

Nom de la gimnasta, Conjunt, D / T / Q
Escola o Club
Comarca
Símbol de l'aparell o M.LL.
Durada de la música

Amb el suport de:
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2. JURATS
2.1. COMPOSICIÓ del JURAT - Campionats UCEC - TUTORS DE JOC
2.1.1. Jurat Efectiu
2.1.2. Panells de Tutors de Joc per a Individual, Conjunt i D / T / Q
Per a les Competicions UCEC, cada Jurat (Individual, Conjunts i D / T / Q) consistirà en 2 grups de Tutors de Jocs: Panell-D (Dificultat) i Panell-E
(Execució).
Els Tutors de Joc de Dificultat i d'Execució es designen i nominen pels Consells Esportius corresponents
2.1.2.1. Composició dels Panells
Panell Tutors de Joc Dificultat (D) per Individual, Conjunt i D/T/Q: 2 Tutors de Joc, dividits en 2 subgrups
• El primer subgrup (D) - 1 Tutor de Joc (D1) Avalua la Dificultat Corporal, Passos rítmics, Dificultat d'Intercanvis
• El segon subgrup (D) - 1 Tutor de Joc (D3) Avalua la Dificultat d'Aparell, EDR, Col·laboracions
Panell Tutors de Joc Execució (E) per Individual i Conjunt: 2 Tutors de Joc, dividits en 2 subgrups
• El primer subgrup (I) -1 Tutor de Joc (E1): Avalua les faltes Artístiques
• El segon subgrup (I) - 1 Tutor de Joc (E3): Avalua les faltes Tècniques
És possible realitzar modificacions en els Panells de Tutors de Joc
2.1.2.2. Funcions Panell-D
a) El primer subgrup del Panell de Tutors de Joc D (D1 i D2) registra el contingut de l'exercici amb una anotació de símbols.
•

Per Individual: avalua el nombre i el valor tècnic de les Dificultats Corporals (BD), el nombre i el valor de les Combinacions de Passos de
Dansa (S).

Amb el suport de:
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•
•

Per Conjunt: avalua el nombre i el valor tècnic de les Dificultats Corporals (BD), Intercanvis (ED), i el nombre i valor de les Combinacions
de Passos de Dansa (S).
Per D / T / Q: avalua el nombre i el valor tècnic de les Dificultats Corporals (BD), Intercanvis (ED), i el nombre i valor de les Combinacions
de Passos de Dansa (S).

b) El segon subgrup del Panell de Tutors de Joc D (D3): registra el contingut de l'exercici amb una anotació de símbols.
•
•
•

Per Individual: avalua el nombre i el valor tècnic dels elements Dinàmics amb Rotació (R) i el nombre i el valor tècnic de les Dificultats
d'Aparell (AD)
Per Conjunt: avalua el nombre i el valor tècnic dels elements Dinàmics amb Rotació (R) i el nombre i el valor tècnic de les Col·laboracions
(C).
Per D / T / Q: avalua el nombre i el valor tècnic dels elements Dinàmics amb Rotació (R) i el nombre i el valor tècnic de les
Col·laboracions (C).

c) La Nota Final D s'obté per la suma de les dues notes D-parcials
d) El Tutor de Joc Coordinador aplicarà les penalitzacions per sortida del practicable, cronometratge dels exercicis, i totes les altres
penalitzacions indicades a la taula de penalitzacions de la jutge Coordinadora.
0Funcions del Panell de Tutors de Joc D després de la Competició (per Individual, Conjunt i D / T / Q):
• Si cal, es poden lliurar els registres amb els símbols del judici dels exercicis al Consell corresponent al finalitzar la competició.
2.1.2.3. Funcions del Panell-E (per Individual, Conjunt i D / T / Q): Els Tutors de Joc del Panell E han d'avaluar les faltes i aplicar correctament les
corresponents penalitzacions.
a) El primer subgrup (I) - 1 Tutor de Joc (E1) avaluen les faltes Artístiques per sostracció
b) El Segon subgrup (I) - 1 Tutor de Joc (E3) avalua les faltes Tècniques per sostracció
c) Les penalitzacions Artístics i Tècniques s'introdueixen per separat per al càlcul de la nota final d'execució. Les penalitzacions a la nota -I
s'obtindran per la suma de les penalitzacions parcials de la nota-E.
d) La Nota Final E: Suma de les penalitzacions Artístics i Tècniques que es resten a 10.00 punts.
Amb el suport de:
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2.1.3. Funcions de les jutges de Cronometratge, de Línia i Secretaris/es (per Individual, Conjunt i D /T/Q)
Les jutges de cronometratge i de línia es designen pel Consell corresponent
Tutor de Joc de cronometratge (1) és requerida per:
• Controlar el temps de durada de l'exercici (veure 1.2, 1.3).
• Signar i lliurar un registre correcte de qualsevol violació o penalització al / a Tutor de Joc Coordinador.
• Controlar les violacions del temps i registrar la quantitat exacta en segons de més o de menys de l'exercici
Tutors de Joc de Línia (2):
• Controlar la superació del límit el practicable per l'aparell, o per un dos peus o qualsevol part del cos de la gimnasta, o per qualsevol aparell que
surt del practicable.
• Aixecar una banderola per l'aparell o el cos que traspassa el límit del practicable.
• Aixecar una banderola si la gimnasta Individual o la gimnasta de Conjunt o D / T / Q canvia de practicable o abandona el practicable durant
l'exercici.
• Signar i remetre el registre escrit correcte al Tutor de Joc Coordinador.
Les jutges de línia han de seure en cantonades oposades i responsabilitzar-se de les dues línies i del cantó del practicable corresponent al seu costat
dret.

Funcions dels/es Secretaris/es
Els / les Secretaris/es han de tenir coneixement del Codi de Puntuació i d'ordinadors; habitualment els designa el Comitè Organitzador. Sota la
supervisió del / la responsble del Jurat, són responsables de l'exactitud de totes les entrades a l'ordinador, de l'adherència a l'ordre correcte dels
equips i les gimnastes, i de mostrar correctament la Nota final al marcador.
Amb el suport de:
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2.2. CÀLCUL DE LA NOTA FINAL
Les regles que governen el càlcul de la nota final són idèntiques per a totes les sessions de competicions (Competició Individual Competició de Conjunts,
Competició de D / T / Q
La nota final de l'exercici s'obtindrà per la suma de la nota D i de la nota E.

3. PRACTICABLE (Individual, exercicis de Conjunt i D / T / Q)
3.1. És obligatori un practicable de dimensions 13 x 13 m (exterior de la línia).
3.2. Qualsevol part corporal o aparell que toqui fora dels límits del practicable o tot aparell que surti del practicable i torni per si mateix serà penalitzat.
• Penalització - Jutge de Línia: 0.30 punts cada vegada per la gimnasta individual, o per cada gimnasta del conjunt o D / T / Q a faltar, o cada vegada
per l'aparell (dos maces unides, que ultrapassen el límit del practicable a la vegada, es penalitza una vegada com un únic aparell).
• No hi ha Penalització:
o Si l'aparell surt de l'practicable després del final de l'exercici i del final de la música.
o Si hi ha pèrdua de l'aparell en l'últim moviment.
o Si l'aparell sobrepassa el límit del practicable sense tocar a terra.
o Si l'aparell i / o la gimnasta toquen la línia.
o Si l'aparell trencat o inutilitzable es retira del practicable.
3.3. Cada exercici haurà de executar-se per complet sobre el practicable oficial:
• Si la gimnasta acaba l'exercici fora de l'practicable, la penalització s'aplicarà d'acord amb l'apartat 3.2.
• Qualsevol Dificultat que s'iniciï fora de l'practicable no s'avaluarà (durant o al final de l'exercici).
Amb el suport de:
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• Si la Dificultat s'inicia dins el practicable i s'acaba fora del practicable, la dificultat s'avaluarà.

4. APARELLS (Individual, Conjunt i D / T / Q)
4.1. NORMES - CONTROL
4.1.1. Les Normes i característiques de cada aparell estan especificades en les Normes d'aparells FIG.
4.1.2. Els aparells usats per un conjunt o D / T / Q han de ser tots idèntics (pes, dimensió i forma); únicament el seu color pot ser diferent.
4.1.3. Quan ho sol·liciti el Jurat, cada aparell pot ser comprovat abans de l'entrada de la gimnasta a la sala de competició o al final d'un exercici.
4.1.4. Per qualsevol ús d'aparell no reglamentari
• penalització- Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts
4.1.5. MIDES ESPECIFICQUES PER CATEGORIES DELS APARELLS
CATEGORIA BENJAMI
CATEGORIA ALEVÍ / INFANTIL
CATEGORIA JUNIOR / SENIOR

PILOTA : 15 cm diàmetre mínim
CÈRCOL: 70 cm de diàmetre mínim
MASSES : 35 cm. Llarg mínim
CINTA : 4’5 m. mínim
CINTA: 5 m. mínim

4.2. DISTRIBUCIÓ D'APARELLS AL VOLTANT DE L'practicable- APARELLS DE REEMPLAÇAMENT
4.2.1. L'ús d'aparells de reemplaçament voltant del practicable està autoritzat (d'acord amb el programa d'aparells per a Individual, Conjunt i D / T /
Q de cada any).

Amb el suport de:
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4.2.2. El Comitè Organitzador de col·locar un joc d'aparells idèntics (el joc complet d'aparells usat per les gimnastes individuals, conjunts i D / T / Q
en la competició) al llarg de dues de les quatre línies del practicable (sense incloure els punts de entrada i sortida) per al seu ús per qualsevol
gimnasta.
O bé pot posar el seu aparell de reemplaçament qualsevol companya o entrenador/a
Exemple:

4.2.3. La gimnasta pot solament utilitzar un aparell de reemplaçament que hagi estat col·locat abans del començament de l'exercici.
• Penalització – Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts per utilitzar qualsevol aparell que no s'hagués col·locat amb anterioritat.
4.2.4. Una gimnasta podrà utilitzar el nombre màxim d'aparells de reemplaçament col·locats al voltant del practicable amb totes les penalitzacions
que apliquin (exemple: dos cèrcols són disposats pel Comitè Organitzador segons el dibuix de dalt: la gimnasta podrà usar els dos si els
necessita en un mateix exercici).
4.2.5. Aparell inutilitzable (per exemple: nusos a la cinta)
4.2.5.1. Abans d'iniciar l'exercici, si la gimnasta considera que el seu aparell és inutilitzable (exemple: nusos a la cinta), pot utilitzar l'aparell
de reemplaçament.
• Penalització del Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts per excessiva demora en la presentació de l'exercici que retarda la competició.
4.2.5.2. Si durant l'exercici l'aparell es fa inutilitzable es permet l'ús de l'aparell de reemplaçament.
4.2.6. Si l'aparell cau i surt de l'practicable es permet l'ús de l'aparell de reemplaçament, aplicant les corresponents penalitzacions (veure # 3.2)

Amb el suport de:
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4.2.7. Si l'aparell cau i surt el practicable i és retornat a la gimnasta pel seu entrenador / a o un altre membre de l'equip:
• Penalització – Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts per recuperació no autoritzada.
4.2.8. Si l'aparell cau, però no surt de l'practicable, no està autoritzat l'ús de l'aparell de reemplaçament:
• Penalització - Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts per l'ús no autoritzat de l'aparell de reemplaçament.
4.3. APARELL TRENCAT O ENGANXAT A LES BIGUES DEL SOSTRE
4.3.1. Si l'aparell es trenca durant un exercici o s'enganxa a les bigues del sostre, la gimnasta, conjunt o D / T / Q, no està autoritzat a reiniciar el seu
exercici.
4.3.2. La gimnasta, el conjunt o D / T / Q, no serà penalitzada per l'aparell trencat o per l'aparell enganxat a les bigues del sostre sinó que únicament
serà penalitzada per les conseqüències de les diferents faltes tècniques.
4.3.3. En aquest cas, la gimnasta, el conjunt o D / T / Q, pot:
• Aturar l'exercici.
• Retirar l'aparell trencat fora de l'practicable (sense penalització) i continuar l'exercici amb un aparell de reemplaçament.
4.3.4. Cap gimnasta, conjunt o D / T / Q està autoritzat a continuar un exercici amb un aparell trencat.
• Si la gimnasta, el conjunt o D / T / Q, per a l'exercici, l'exercici no és avaluat.
• Si la gimnasta, el conjunt o D / T / Q, continua un exercici amb un aparell trencat, l'exercici no serà avaluat.
4.3.5. Si l'aparell es trenca al final de l'exercici (últim moviment) i la gimnasta, el conjunt o D / T / Q, finalitza l'exercici amb l'aparell trencat o sense
l'aparell, la penalització és la mateixa que per "pèrdua de l'aparell (sense contacte) al final de l'exercici":
• Penalització - Tutor de Joc d'Execució (E): 1.00 punt.

Amb el suport de:
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5. VESTIMENTA DE LES GIMNASTES (INDIVIDUAL, CONJUNT y D/T/Q)
5.1. REQUISITS per als MAILLOTS DE GIMNÀSTICA
• Un mallot de gimnàstica correcte ha de ser de material no transparent; per tant, els mallots que tenen alguna part d'encaix hauran d'estar forrats (des
del tronc fins al pit).
• L'escot davanter i de l'esquena del mallot no ha d'arribar més baix de la meitat de l'esternó i de la línia inferior dels omòplats.
• Els maillots poden ser amb o sense mànigues, però els mallots de dansa amb tirants prims no estan permesos.
• El tall del mallot per sobre de les cames no ha de sobrepassar el plec de l'engonal (màxim).
La roba interior utilitzada per sota del mallot no ha de ser visible més enllà de les costures del propi mallot.
• El mallot ha d'estar cenyit al cos per permetre als Tutors de Joc avaluar la correcta posició de cada part del cos; però, els aplics o detalls decoratius
estan permesos en tant que no posin en risc la seguretat de la gimnasta.
• Els maillots de les gimnastes d'un conjunt o D / T / Q han de ser idèntics (del mateix material, estil, disseny i color). No obstant això, si el mallot està
fet d'un material estampat, algunes petites diferències degudes al tall pot ser tolerades.
5.1.1. Està permès portar:
• Unes malles llargues, sobre o sota el maillot.
• Un mallot llarg d'una peça (mono) a condició que es cenyeixi al cos.
• El llarg i color (és) del teixit que cobreix les cames ha de ser idèntic a les dues cames (l'efecte "arlequí" està prohibit), només l'estil (tall o
decoració) pot ser diferent.
• Una faldilla que no caigui més avall de l'àrea pèlvica sobre el mallot, malles o mono.
• L'estil de la faldilla (tall o decoracions) és lliure, però està prohibit el tall tipus "tutu" del ballet.
• Les gimnastes poden realitzar els seus exercicis amb els peus descalços o amb sabatilles de gimnàstica (punteres).
Amb el suport de:

Página 12 de 95

2017 - 2020 CODI DE PUNTUACIÓ – UCEC

• El pentinat ha de ser sobri i elegant i el maquillatge clar i lleuger.
5.1.2. No es permet portar joies o pírcings que posin en perill la seguretat de la gimnasta.
5.1.3. Els embenats o elements de subjecció no poden ser de qualsevol color, sinó que han de ser del color de la pell.
5.1.4. NO ES PERMETEN transformacions, disfresses, orelletes, peülles, etc.
5.1.5. Els nens no poden portar faldilla
• Penalització - Tutor de Joc Coordinador / a: 0.30 punts si s'incompleix aquesta regla.

6. DISCIPLINA
6.1. DISCIPLINA DE LES GIMNASTES
6.1.1 Les gimnastes individuals, del conjunt o D / T / Q han d'estar presents en l'àrea de competició només després d'haver estat cridades per
micròfon o pel / per la tutor de Joc Coordinador / a:
• Penalització - Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts per presentació primerenca (abans de ser cridada) o tardana (30 segons després
d'haver estat cridada) de la gimnasta, el conjunt o D / T / Q
6.1.2. Està prohibit escalfar a la sala de competició:
• Penalització - Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts si no es compleix aquesta regla.
6.1.3. Per a l'elecció incorrecta de l'aparell d'acord a l'ordre de sortida, l'exercici serà avaluat al final de la rotació. La gimnasta serà penalitzada.
• Penalització - Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts.
6.1.4. Durant la realització d'un exercici de conjunt o D / T / Q les gimnastes no podran comunicar-se verbalment entre elles.
• Penalització - Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts si no es compleix aquesta regla.

Amb el suport de:
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6.1.5. Les gimnastes individuals, els conjunts i D / T / Q han d'accedir al practicable amb pas ràpid sense acompanyament musical i adoptar la posició
d'inici immediatament.
• penalització- Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts si no es compleix aquesta regla.
6.2. DISCIPLINA DELS / LES ENTRENADORS / ES
6.2.1. Durant la realització d'un exercici el / la entrenador / a de la gimnasta, conjunt o D/T/Q (o qualsevol altre membre de l'equip) no podrà, de
cap manera, comunicar-se amb la seva gimnasta o gimnastes (individuals, de conjunt i de D /T/Q), amb el músic o amb els Tutors de Joc.
• Penalització Tutor de Joc Coordinador / a: 0.50 punts.

Amb el suport de:
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7. PENALITZACIONS DEL TUTOR DE JOC CRONÒMETRE, TUTOR D'JOC DE LÍNIA I TUTOR D'JOC COORDINADOR / A PER
EXERCICIS INDIVIDUALS, DE CONJUNT I D / T / Q
El total d'aquestes penalitzacions es restarà a la nota final

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Per cada segon addicional o en falta del temps de l'exercici
Per música no conforme al reglament
Per cada excés de l'practicable per l'aparell o per un o dos peus o per qualsevol part corporal que toca el terra fora de l'àrea especificada o qualsevol aparell
que surt del practicable i torna per si mateix
Per qualsevol ús d'aparell no conforme a les regles (Exercicis individuals, Conjunts i D / T / Q)
Per l'ús de qualsevol aparell no ubicat prèviament
Per demores excessives en la preparació de la rutina que retarden la competició
Per recuperació no autoritzada de l'aparell
Per ús no autoritzat de l'aparell de reemplaçament (l'aparell original es troba dins del practicable)
Vestit de la gimnasta Individual, del Conjunt y D/T/Q no conforme a les regles (un cop per exercici)
Per embenats o suports no conformes a les regles
Per presentació primerenca o tardana de la (es) gimnastes (s)
Per gimnasta (s) escalfant a la sala de competició
Per gimnastes del conjunt o D/T/Q que es comuniquen verbalment durant l'exercici
Per entrada del conjunt o D/T/Q al practicable no conforme a les regles
Per entrenadora que es comunica amb la gimnasta (s), músic o TUTORS DE JOC durant l'exercici
Per elecció d'aparell erroni d'acord amb l'ordre d'actuació; penalització que es dedueix un cop a la nota final de l'exercici realitzat en ordre incorrecte
Per gimnasta de Conjunt o D/T/Q que abandona durant l'exercici
Per "ús d'una nova gimnasta" si la gimnasta abandona el conjunt o D/T/Q per una raó vàlida

0,05
0,50
0,30
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,30
0,30
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Amb el suport de:
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EXERCICIS INDIVIDUALS - DIFICULTAT (D)
1. DIFICULTAT VISIÓ GLOBAL
1.1. Una gimnasta ha d'incloure en el seu exercici únicament elements que pot executar amb seguretat (sense perill) i amb un alt grau de competència
estètica i tècnica.
1.2. Un element que no reconeix el jurat-D no rebrà valor.
1.3. Els elements molt mal executats no seran reconeguts pel jurat-D i seran penalitzats pel jurat-E.
1.4. Hi ha quatre components de Dificultat: Dificultat Corporal (BD), Combinacions de Passos de Dansa (S), Elements Dinàmics amb Rotació (R), i Dificultat
d'Aparell (AD).
1.5. L'ordre d'execució de les Dificultats és lliure; però, les dificultats han d'estar organitzades de manera lògica i fluida amb moviments intermedis i
elements que creïn una composició amb una idea que és més que una sèrie o llistat de dificultats.
1.6. Els Tutors de Joc de Dificultat identifiquen i registren les Dificultats en l'ordre de la seva execució.
• D1 Tutor deJoc: avaluen el nombre i el valor de BD, nombre i valor de S i el registren amb una notació de símbols.
• D3 Tutor de Joc: avaluen el nombre i valor de R i el nombre i valor de AD i el registren en anotació de símbols.
1.7. Requisits de Dificultat:
Components de dificultat
connectats amb
eléments tècnics
d'aparells
Símbol

Grups de Dificultat
corporal

Dificultats
corporals

Combinacions
de Passos de
dansa

Elements
dinàmics amb
rotació

Dificultats d’ aparell

Ones total del cos

BD
mínim 3, maxim segons
Normativa

S
mínim 1
maxim, segons
Normativa

R
segons Normativa

AD
segons Normativa

O: 1
segons Normativa

Salts-Mín.1
Equilibris-Mín.1
Rotacions-Mín.1

Amb el suport de:
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2. DIFICULTAT CORPORAL (BD)
2.1. Definició
2.1.1. Els elements BD són elements dels quadres de Dificultat del Codi de Puntuació
(

).

• En cas de discrepància entre la descripció en el text de la Dificultat Corporal i el dibuix al Quadre de Dificultats Corporals, preval el text.
2.1.2. Grups de Dificultats Corporals:
•

Salts

•

Equilibris

•

Rotacions

2.1.3. Es comptabilitzaran les Dificultats que exigeix la normativa, executades correctamente
2.1.4. Cada BD compte una sola vegada; si la BD es repeteix, la Dificultat no és vàlida (no penalitza).
2.1.5. És possible realitzar salts o girs en sèrie.
sèrie:
• una repetició idèntica de 2 o més salts o girs
• cada salt o gir en la sèrie compta com 1 Dificultat de salt o gir
• cada salt o gir en la sèrie s'avalua per separat
2.1.6. S’avalua unicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o preacrobacia.
2.1.7. No es permet dificultat amb “tour lent”

Amb el suport de:
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2.2. Requisits: les BD són vàlides si s'executen
2.2.1. D'acord amb les exigències tècniques descrites en les Taules de Dificultats.
2.2.2. Amb un mínim d'1 element Tècnic Fonamental d'Aparell específic per a cada aparell i / o un element tècnic No-Fonamental d'Aparell.
• Nota: Si un element Tècnic d'Aparell s'executa de forma idèntica durant BD, la Dificultat no és vàlida (no penalitza).
2.2.3. Sense una o més de les següents faltes tècniques greus:
• Greu alteració de les característiques de base específiques de cada grup de Dificultat Corporal.
• Pèrdua d'equilibri amb suport sobre una o dues mans o sobre l'aparell
• Pèrdua total d'equilibri amb caiguda
• Falta tècnica amb l'aparell (falta tècnica de 0.30 o més)
EXPLICACIONS
Una BD està en relació amb un llançament o rodament per terra
l'aparell:
Una BD està en relació amb la recuperació del aparell
Nota referida a la Sèrie de salts:

Si l'aparell es llança o roda per terra a l'inici, durant o cap al final de la Dificultat.
Si l'aparell es recupera a l'inici, durant o cap al final de la Dificultat.
És possible executar el llançament de l'aparell durant el primer salt i recuperar l'aparell durant el 3r
Salt. El segon Salt que s'executa sota el vol de l'aparell (sense un element Tècnic d'aparell) es conte
com una Dificultat.

2.2.4. La repetició de la mateixa manera no és vàlida excepte en el cas de la sèrie
EXPLICACIONS
Formes iguals

Es considera que els elements tenen la mateixa forma si estan recollits en la mateixa casella del Quadre de
Dificultats del Codi de Puntuació.

Formes diferents

Es considera que els elements són diferents si estan recollits en diferents caselles del Quadre de Dificultats del
Codi de Puntuació, incloent elements de la mateixa família però en caselles separades.

Amb el suport de:
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2.3. Avaluació de la BD:

2.3.1. Determinada per la forma corporal que es presenta
2.3.2. Si la BD s'executa amb amplitud superior a l'esmentada al Quadre de Dificultats, el valor de BD no canvia.
Perquè siguin vàlides totes les BD s'han d'executar amb una forma fixada i definida; això significa que el tronc, les cames i tots els segments
corporals corresponents són a la posició correcta que identifica com a vàlida la forma de la BD. Exemples: 180 ° obertura cames, posició d'extensió
de tronc enrere, cercle, corza tancada, etc.

• Quan la forma es reconeix amb una petita desviació de 10 ° o menys d'un o més dels segments corporals, la BD és vàlida amb una
penalització d'Execució Tècnica de 0.10 per cada posició corporal incorrecta.

• Quan la forma es reconeix amb una desviació mitjana de 11-20 ° d'un o més segments corporals, la BD és vàlida amb una penalització
d'Execució Tècnica de 0.30 per cada posición corporal incorrecta.

• Quan la forma no és prou reconeixible amb una desviació major de 20º d'un o més segments corporals, la BD no és vàlida amb una
penalització d'Execució Tècnica de 0.50 per cada posició corporal incorrecta.

Amb el suport de:
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BD vàlida
Gambada (180º requerit)

EXPLICACIONS / EXEMPLES
BD vàlida
BD vàlida
Penalització ET -0.10
Penalització ET -0.30
Forma incorreta dins la
Forma incorreta dins la
tolerància (fins a 10º)
tolerància (fins a 20º)

BD NO vàlida
Penalització ET -0.50
Forma incorreta fora la
tolerància (20º i mes)

Corza

Cosaco

Amb el suport de:
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Attitude

Penché: cos doblegat a la
horitzontal o sota, cama
a Grand écart enrere

Gran ecart frontal

Gran ecart lateral

Amb el suport de:
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3. SALTS
3.1. Generalitats
3.1.1. Totes les Dificultats de Salt han de tenir les següents característiques de base:
• Forma Definida i fixada durant el vol
• Alçada (elevació) del salt suficient per mostrar la forma corresponent
3.1.2. Un salt sense altura suficient per mostrar la forma fixada i ben definida no serà vàlid com Dificultat i tindrà penalització d'Execució.
3.1.3. Els salts que no estiguin coordinats amb un mínim d'1 Element Tècnic Fonamental específic de cada aparell i / o un element dels grups Tècnics
No-Fonamentals de Aparell no seran vàlids com Dificultat de Salt.
3.1.4. La repetició de Salts amb la mateixa forma no és vàlida excepte en el cas de la sèrie (3.1.5). Mateixa forma: impulsió des d'un o dos peus (tret
que s'indiqui el contrari en el quadre), nombre de rotacions durant el vol.
3.1.5. Una sèrie de Salts consta de 2 o més salts idèntics successius, executats amb o sense pas intermedi (depenent del tipus de salt). Cada Salt en
la sèrie compta com una Dificultat. Cada salt s'avalua per separat
3.1.6. El "Dive Split Leap" - Gambada amb el tronc flexionat endavant, que finalitza entrant directament en una voltereta- no es considera dificultat
de salt, sinó que és un element pre-acrobàtic.
3.1.7. En totes les Dificultats de Salt en cercle, el peu o un altre segment de la cama ha d'estar proper al capdavant (posició en cercle tancada,
s'exigeix tocar).
3.1.8. La rotació de tot el cos durant el vol s'avalua després que el peu / peus d'impulsió abandona el sòl i abans que el peu / peus faci la recepció a
terra.
3.1.9. Els salts combinats amb més d'una acció principal (per exemple, salt corza en cercle), impulsió des d'un o dos peus, s'han d'executar de
manera que durant el vol creïn una imatge única i clarament visible d'una forma fixada i ben definida, en lloc de 2 imatges i formes diferents
(posició vàlida sense un gran moviment de vaivé).

Amb el suport de:
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3.1.10. Quadre de Dificultats de Salts (

)
Valor

TIPUS DE SALTS

0,10

0,20

0,30

0,40

01.Gambada petita
Nivells B/C i D/T/Q
02.Salt vertical
Nivells B/C i D/T/Q

03.Galop
Nivells B/C i D/T/Q
04.Salt Passé
Nivells B/C i D/T/Q
05.Salt Fouetté a 45º
Nivells B/C i D/T/Q
06.Agrupat Batuda d’1
peu, recepció dels
2peus
Nivells B/C i D/T/Q
07.Salt Arabesque
Nivells B/C i D/T/Q
08.Salt Arabesque
lateral
Nivells B/C i D/T/Q
09.Volada petita a 45º
Nivells B/C i D/T/Q
1.Agrupat 360º

Amb el suport de:
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Valor
TIPUS DE SALTS

0,10

0,20

0,30

0,40

2.Galop 360º

3.Salt amb cames
estirades
4. Salt Passé (Cama
lliure flexionada
endavant o lateral)
5. Salt amb cama lliure
estesa en posición
horitzontal endavant
6. Salt amb cama lliure
estesa en posición
horitzontal lateral
7 Salt amb cama lliure
estesa en posición
horitzontal Arabesque
8. Salt amb cama lliure
estesa en posición
horitzontal Attitude
9. «Cabriole»
endavant o amb
rotació (180ºo més)
10. «Cabriole» lateral
11. «Cabriole» enrere
o amb rotació (180ºo
més)
12. Salt arquejat o
amb rotació (180º o
més)

Amb el suport de:
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Valor
TIPUS DE SALTS

0,10

13. "Tisores" salts amb
canvi de cames
endavant a
l'horitzontal; també
per sobre de la
horitzontal, cama de
impulsió elevada amb
tot el peu més alt que
el cap, o amb canvi de
cames al darrera (a la
horitzontal),

0,20

0,30

0,40

Tot el peu mes alt que el
cap

14. Salt Carpat

15. Cosaco, cama
estesa endavant, a la
horitzontal, o amb
rotació (180º o més)
16. Cosaco, cama
estesa endavant,
elevada amb tot el
peu més alt que el
cap, o amb rotació
(180º o més)
17. Cosaco, cama
estesa lateral,
elevada amb el tot el
peu més alt que el
cap, o amb ajuda
(Zhukova) i / o amb
rotació (180º o més)

Excepte prebenjami i
benjami

Excepte prebenjami i
benjami

Excepte prebenjami i benjami

Excepte prebenjami i
benjami

18. Salt en Cercle amb
una cama, impuls amb
un o dos peus

Amb el suport de:
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Valor
TIPUS DE SALTS

0,10

0,20

0,30

0,40

19. Salt en Cercle amb
les dues cames
Excepte prebenjami i
benjami
20. Gambada, o amb
cercle

Excepte prebenjami i benjami
21. Gambada, impuls
amb dos peus, o amb
cercle

Excepte prebenjami i benjami

22. Gambada amb
canvi de cames (pas
amb cames esteses)

Excepte prebenjami i benjami

23. Gambada amb
canvi de cames (pas
amb cama flexionada)

Excepte prebenjami i
benjami

24. Gambada lateral,
impuls amb un peu
25. Gambada lateral,
impuls amb 2 peus
26. Corza, impuls amb
1- 2 peus, amb cercle
o amb rotació

Excepte prebenjami i
benjami
27. Fouetté (recepción
sobre el peu d'impuls)

Amb el suport de:
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Valor
TIPUS DE SALTS

0,10

0,20

0,30

0,40

28. Fouetté gambada

29. Fouetté corza

30. "Entrellaçat"
(Volada)

31. "Entrellaçat
"(Volada) amb espagat
32. Gambada Girant,
amb gacela
(Jete en tournant)
33. Gambada Girant
(Jete en tournant)

4. EQUILIBRIS
4.1. Generalitats
4.1.1. Hi ha 3 tipus de Dificultats d'Equilibri
A. Equilibris sobre el peu: releve o peu pla
B. Equilibris sobre altres parts del cos
C. Equilibris dinàmics

Amb el suport de:
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4.1.2. Característiques de Base:
A. Equilibris sobre el peu
a. Executats sobre els dits-metatars (relevé) o peu pla
b. Forma definida i clarament fixada amb parada a la posició
• Amb mínim 1 segon fixat en la forma
• Amb mínim 1 element Tècnic de l'aparell executat d'acord amb la seva definición en els quadres
• Si la forma està ben definida i l'element tècnic de l'aparell s'executa correctament però la parada a la posició és insuficient,
l'equilibri és vàlid amb una penalització d'execució técnica
B. Equilibris sobre altres parts corporals
a. Executats sobre altres parts del cos
b. Forma definida i clarament fixada amb parada a la posició
C. Equilibris Dinàmics
a. Executats amb suavitat i moviments continus d'una forma a l'altra
b. Forma clarament definida. -Totes les parts corporals rellevants estan en la posición correcta en el mateix instant de temps.
4.1.3. Totes les Dificultats d'Equilibri s'han d'executar amb 1 element Tècnic Fonamental o No-Fonamental d'Aparell. Els Equilibris que no estiguin
coordinats amb un mínim d'1 element Tècnic Fonamental específic de cada aparell i / o un element dels grups Tècnics No-Fonamentals de
aparells no seran vàlids com Dificultat.
4.1.4. Els elements tècnics d'Aparell (Fonamentals o No-Fonamentals) s'han de comptabilitzar des del moment en què la posició d'equilibri es fixa
amb una parada a la posició de mínim 1 segon.
4.1.5. La cama de suport estesa o flexionada no modifica el valor de l'Dificultat d'Equilibri.

Amb el suport de:
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4.1.6. En totes les Dificultats d'Equilibri amb cercle, el peu o un altre segment de la cama ha d'estar proper al capdavant (posició en cercle tancat,
s'exigeix tocar)
4.1.7. L'equilibri Fouetté és una Dificultat d'Equilibri que consta d'un mínim de 3 formes iguals o diferents, executades en relleve amb suport del taló
entre cada forma, amb o sense ajuda de les mans, amb un mínim d'1 rotació de 90º or180º. Cada forma d'Equilibri ha de mostrar-se amb un
clar accent (posició clara). S'exigeix la realització d'1 element Tècnic Fonamental o No-Fonamental en qualsevol fase durant la dificultat.
4.1.8. És possible repetir la mateixa manera dins d'un Equilibri Fouetté però no és possible repetir qualsevol d'aquestes formes aïllades o en un altre
Equilibri Fouetté.
4.1.9. Els Equilibris sobre el peu poden executar-se en relevé oa peu pla. En el cas del peu pla, el valor es redueix en 0.10 i el símbol s'haurà
d'incloure una ( ).

Exemples:

en relevé:

a peu pla:

4.1.10. Els Equilibris Dinàmics poden executar-se en relevé o a peu pla sense que canviï el valor o el símbol (excepte el Equilibri Fouette).
4.1.11 Quadre de Dificultats d'Equilibri ( )
TIPUS EQUILIBRI

0.10

Dificultats d'Equilibri
0.20
0.30

0.40

0,1 Equilibri en releve
6ª posició amb mov.
de braços o aparell
Nivells B/C i D/T/Q
0.2 Equilibri Passé peu
pla, tancat/obert
Nivells B/C i D/T/Q
Amb el suport de:
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TIPUS EQUILIBRI

0.10

Dificultats d'Equilibri
0.20
0.30

0.3 Extensió tronc a
l’horitzontal, per sota
l’horitzontal de genolls
i de peu
Nivells B/C i D/T/Q

0.40

Excepte prebenjami
i benjami

0,4 Spagat sense
recolzament de mans
al terra
Nivells B/C i D/T/Q
0,5 Sobre glutis
Nivells B/C i D/T/Q
0,6 Espatlles al terra
Nivells B/C i D/T/Q
Excepte prebenjami i
benjami
0,7 Penche amb
mans al terra
Nivells B/C i D/T/Q
0.8 Passé + Arabesque
o al reves peu pla
Nivells B/C i D/T/Q
0.9 Arabesque a 45º en
releve
Nivells B/C i D/T/Q
0.10 Coup de pied
Releve
Nivells B/C i D/T/Q
1. Cama lliure enrere,
per sota de
l'horitzontal, tronc
flexionat enrere

Excepte prebenjami i
benjami

Amb el suport de:
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TIPUS EQUILIBRI
2. Passé endavant o
lateral(Posició
horitzontal) o amb
flexió enrere de la
zona alta de la
esquena i les espatlles
3. Endavant: cama
lliure horitzontal
(estesa oflexionada), o
amb el tronc enrere en
la posició horitzontal

0.10

Dificultats d'Equilibri
0.20
0.30

0.40

Excepte prebenjami
i benjami

4. espagat amb o sense
ajuda de la mà
Excepte prebenjami i
benjami
5. Lateral: cama lliure a
la horitzontal o tronc
lateral a la horitzontal
6. espagat amb o sense
ajuda de les mans o
tronc lateral a la
horitzontal

Excepte prebenjami i
benjami

7. Arabesque: cama
lliure a la horitzontal o
amb el tronc endavant
a la horitzontal
8. Cama en posicio de
espagat amb ajuda de
la ma o amb el tronc
endavant a la
horitzontal

Peu pla

Excepte prebenjami
i benjami

Excepte prebenjami i
benjami

Amb el suport de:
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TIPUS EQUILIBRI

0.10

Dificultats d'Equilibri
0.20
0.30

0.40

9. Cercle amb ajuda de
la mà
Excepte prebenjami
i benjami
10. Attitude

11. Cosaco, cama lliure
a lahoritzontal: totes
les direccions
12. Equilibri estirada a
terra amb el tronc
elevat (les cames
podenestarseparades a
l'amplada de les
espatlles)
13. Equilibris Dinàmics
amb ona total del cos
entotes les direccions
en posició de peu
(frontal, lateral,enrere)
o amb descens o
elevació des del terra
14. Fouetté: mín. 3
formes iguals o
diferents. Cama a
l'horitzontal com a
mínim en 2 formes
22. Equilibris Dinàmics
amb recolzament
sobre els avantbraços
amb o sense
moviments de les
cames
(Aquestes dificultats es
consideren la mateixa)

Excepte prebenjami i
benjami

Excepte prebenjami i
benjami

Amb el suport de:
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5. ROTACIONS
5.1. Generalitats
5.1.1. Hi ha 2 tipus de rotacions:
A. Rotacions sobre el peu: relevé (Gir) o peu pla
B. Rotacions sobre altres parts del cos
Totes les Dificultats de Rotació han de tenir les següents característiques de base:
• Mínim una rotació de base de 360º amb la forma fixada i ben definida

Nota: forma ben definida vol dir que la gimnasta adopta la posició correcta i la manté fixada com a mínim durant tota la rotació de base; lleus
alteracions en la forma = Faltes de Execució. Si la forma no es reconeix o no es manté en absolut, la Dificultat no és vàlida.

5.1.2. La Rotació s'avaluarà d'acord amb el nombre de rotacions executades. En cas d'una interrupció (saltet) únicament el valor de les rotacions
executades abans de la interrupció será vàlid.
5.1.3. Les Rotacions han d'estar coordinades amb un mínim d'1 element Tècnic Fonamental específic per a cada aparell i / o un element dels grups
Tècnics No Fonamentals de Aparells, en qualsevol moment de la rotació, per a ser vàlides.
5.1.4. Les sèries de Girs idèntics (2 o més) s'executen amb un gir seguit de l'altre, sense interrupció i únicament amb suport del taló. Cada Gir en la
sèrie s'avalua per separat
Exemple :

Amb el suport de:
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5.1.5. Els Girs Diferents són girs amb formes diferents independentment del nombre de rotacions
5.1.6. La cama de suport pot estar estesa o flexionada i no canvia el valor de l'Dificultat.
5.1.7. La forma s'ha d'aconseguir abans del final de la rotació mínima de base
5.1.8. En totes les Dificultats de Rotació en cercle, (posició tancada, s'exigeix tocar).
5.1.9. Girs amb canvi de forma
• Compten com una dificultat.
• Cada forma executada en relevé
• Cada forma inclosa en el gir ha de tenir com a mínim una rotació de base.
• El pas d'una forma a l'altra ha de executar-se sense suport del taló el més directament possible.
• Amb un mínim d'1 element Tècnic Fonamental específic d'aparell i / o un element dels grups Tècnics No Fonamentals de aparells durant
qualsevol component de la Dificultat de Gir.
5.1.10. Illusion
•
•
•

Compte com una Dificultat
Per a 2 o més formes idèntiques connectades amb o sense suport del taló (0.10 per cada rotació addicional sobre la base de 360 º).
Cada dos Illusion s'exigeix un element diferent dels Tècnics Fonamentals de Aparell o dels No-Fonamentals.

5.2. Criteris per desenvolupar el valor de les Rotacions
5.2.1. Per rotacions addicionals dels girs amb valor de base 0.10 sobre el peu pla o una altra part del cos: +0.10 per cada rotació addicional per sobre
de la base de 360 °
5.2.2. Per rotacions addicionals sobre el relevé: +0.20 per cada rotació per sobre de la base de 360 °

Amb el suport de:

Página 34 de 95

2017 - 2020 CODI DE PUNTUACIÓ – UCEC

5.3. Quadre de Dificultats de Rotació (
Tipus de
Rotacions
0.1 Deboule
Nivells B/C i
D/T/Q
0.2 Sobre glutis
Nivells B/C i
D/T/Q
0,3 coup de pied
Nivells B/C i
D/T/Q
0.4 Arabesque
devant
Nivells B/C i
D/T/Q
0.5 Arabesque
costat
Nivells B/C i
D/T/Q
0.6 Arabesque
darrere
Nivells B/C i
D/T/Q
1. Cama lliure
endavant, tronc
flexionat
endavant
2. Cama lliure
enrere, tronc
flexionat enrere

0,10

)
0,20

0,30

0,40

360º

360º

180º

180º

180º

Excepte prebenjami i benjami

3.
"Passé"(endavant
o lateral); o amb
flexió de la zona
alta de la esquena
i les espatlles
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Tipus de
Rotacions
4. Rotació Espiral
("Tonneau") ona
parcial sobre
1cama

0,10

0,20

0,30

0,40

Excepte prebenjami i
benjami

5. Endavant cama
lliure horitzontal
(Estesa o
flexionada)

6. espagat frontal
amb ajuda
7. Lateral: cama
lliure
8. espagat lateral
amb ajuda
9. Arabesque:
cama lliure
horitzontal o
tronc horitzontal

Excepte prebenjami i
benjami

10. Penchée: cos
flexionat a
l'horitzontal o
més baix, cama
en espagat
enrere, rotació
sobre el peu pla
11. Attitude: o
cercle amb ajuda

Excepte prebenjami i
benjami

Excepte prebenjami i
benjami

Amb el suport de:
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Tipus de
Rotacions
12. Cosaco

0,10

0,20

0,30

0,40

Excepte prebenjami i benjami
13. Illusion tronc
flexionat
endavant
14. Rotació sobre
l'esquena, cames
pròximes al tronc
sense ajuda de les
mans
((Ralenkova)
15. Rotació en
espagat amb
ajuda de la mà,
sense interrupció,
flexionada
endavant

Excepte prebenjami i benjami

Les dificultat especifiques tenen valor fixe, no poden aumentar el valor

6. GRUPS TÈCNICS D'APARELL FONAMENTALS I NO-FONAMENTALS
6.1. definición
6.1.1. Cada aparell (

) té 4 Grups Tècnics Fonamentals de Aparell. cada grup està llistat en la seva pròpia casella en els Quadres

6.1.2. Cada Aparell (

) té Grups Tècnics No-Fonamentals

6.1.3. Els Grups Tècnics Fonamentals d'Aparell poden executar-se durant Dificultats Corporals, Combinacions de Passos de Dansa, Criteris
d'Elements Dinàmics de Rotació, Dificultats d'Aparell o elements d'enllaç.

Amb el suport de:
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6.2. requisits
6.2.1. Els elements tècnics d'Aparell no estan limitats però no poden executar-se idènticament durant les BD excepte durant les sèries de salts i girs.
Explicacions
Els elements d'Aparell Diferents s'executen:

Amb diferents plans
Amb diferents direccions
Amb diferents nivells
Amb diferents amplituds
Amb diferents parts corporals
Nota: els elements d'aparell idèntics executats en dos Dificultats Corporals diferents (del mateix o de diferent
Grup Corporal) no es consideren elements d'aparell "diferents".

6.2.2. Els elements d'aparell idèntics durant les BD no seran vàlids (veure 2.2.2), excepte en el cas de les sèries:
• És possible repetir un maneig d'aparell idèntic durant les sèries de salts o rotacions, i cada salt o rotació en la sèrie s'avalua per separat.
• En el cas que en la sèrie s'executi un o més salts amb un valor inferior, el valor de la forma (s) executada serà vàlid fins i tot amb maneigs
idèntics.
Exemples:

VALID

VALID
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6.3. Quadres recapitulatius dels Grups Tècnics Fonamentals i No-Fonamentals específics de cada aparell6.3.1. Corda
Grups Tècnics Fonamentals de aparell
Pas a través de la corda, oberta o doblegada endos o més,
amb tot el cos o part corporal, corda girant cap a endavant o cap
enrere, o lateralment; també amb doble rotació de la corda
Pas a través de la corda amb saltets:
• Sèrie (min. 3): corda girant cap endavant o cap enrere, o
lateralment
• Doble rotació de la corda o corda doblegada(Mín. 1 saltet)
Recepció de la corda amb un cap en cada mà sense l'ajuda
d'una altra part corporal
Deixa anar i recepció d'un cap de la corda, amb o sense
rotació (ex .: escapada)
• Rotacions del cap lliure de la corda, corda subjecta per un cap
(ex .: espirals)

Grups Tècnics NO- Fonamentals de aparell
Rotació (mín. 1), Corda doblegada en dos (en una o dues mans)
• Rotació (min.3), Corda doblegada en tres o quatre
• Rotació Lliure (mín. 1) al voltant d'una part de cos
• Rotació (mín. 1) de la corda estesa, oberta, subjecta pel mig o per
un extrem
• Molins (Corda oberta, subjecta pel mig, doblegada en dos o més)
Veure Maces
Enrotllament o des-enrotllament voltant d'una part del cos
• Espirals amb la corda doblegada en dos
• Deixa anar i recepció d'un cap de la corda, amb o sense rotació (ex
.: escapada)
• Rotacions del cap lliure de la corda,
Corda subjecta per un cap (ex .: espirals)

EXPLICACIONS
Nota: la Corda es pot subjectar oberta, doblegada en 2, 3 o 4 vegades (amb 1 o 2 mans), però la técnica de base és quan la corda desplegada se subjecta pels caps amb les dues
mans durant els Salts i saltets que s'han d'executar en totes les direccions: endavant, enrere, amb rotacions, etc.
Elements com ara enrotllaments, rebots i molins, així com moviments amb la Corda doblegada o lligada, no són típics d'aquest aparell; per tant, no han de predominar en la
composició.
Un Mínim de dos grans segments corporals (exemple: cap + tronc; braços + tronc; tronc + cames, etc.) han de passar a
Nota:
través.
• El pas a través pot ser: de tot el cos entrant i sortint, o entrant sense necessàriament sortir o viceversa
Nota: L'Escapada és un moviment amb dues accions
deixa anar d'un cap de la corda
• recepció del cap de la corda amb la mà o amb una altra art del cos després de mitja-rotació de la corda
• BD és vàlida si la solta o la recepció (no totes dues) s'executa durant la BD
Nota:
La solta tipus "Escapada" seguida de múltiples (2 o més) espirals rotacions d'un cap de la corda i recepció del cap amb la
mà o una altra art del cos.
L'Espiral té diferents variants:
• Corda oberta i estesa subjecta per un extrem, que

Amb el suport de:
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Nota: Enrotllament

procedeix del moviment anterior moviments de la corda oberta, una recepció, una acció des del terra, etc.) que s'enllaça
directament amb espirals rotacions (2 o més) de un cap de la corda, i recepció amb la mà o una altra part del cos.
• BD és vàlida si la solta, o la recepció, o les espirals rotacions (2 o més) s'executa durant la BD.
És possible "enrotllar" o "desenrotllar" durant la BD; aquestes accions es consideren diferents maneigs d'aparell.

6.3.2. Cèrcol
Grups Tècnics Fonamentals de aparell
Pas a través del cèrcol amb tot o part del cos

Grups Tècnics NO- Fonamentals de aparell
Rotació (mín.1) a l'entorn de l'eix a terra

Rodament del cèrcol sobre mínim 2 grans segments corporals
• Rotació (mín. 1) de l'Aro al voltant de la mà
• Rotació lliure (mín. 1) de l'Aro al voltant de una part del cos

Rodament del cèrcol per terra

Rotacions del cèrcol al voltant del seu eix:
• Una rotació lliure entre els dits
• Una rotació lliure sobre una part del cos

EXPLICACIONS
Els moviments Tècnics del Aro (amb o sense llançament) s'han d'executar en diversos plans, adreces i eixos
• Un Mínim de dos grans segments corporals (exemple: cap + tronc; braços + tronc; tronc + cames, etc.) han de passar
Nota:
a través.
• El pas a través pot ser: de tot el cos entrant i sortint, o entrant sense necessàriament sortir o viceversa.

Amb el suport de:
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6.3.3. Pilota

Grups Tècnics Fonamentals de aparell

Grups Tècnics NO- Fonamentals de aparell

Rebots:
• Sèrie (min.3) de rebots petits (per sota del nivell del genoll)
• Un rebot alt (nivell del genoll o superior)
• Rebot visible des del terra o part corporal

Moviment d ' "inversió" de la pilota
• Rotacions de la mà / s al voltant de la pilota
• Sèrie (min.3) de petits rodaments acompanyats
• Rotació (és) lliure de la pilota en una part del cos

Rodament de la pilota sobre mínim 2 grans segments
corporals
Moviments en vuit de la pilota amb moviments circulars
del braç (braços)

Rodament de la pilota per terra
• Rodament del cos sobre de la pilota per terra

Recepció de la pilota amb una mà

EXPLICACIONS
El maneig de la pilota subjecta amb dues mans no és típic d'aquest aparell, per tant no ha de predominar en la composició.
L'execució de tots els grups tècnics amb la Pilota recolzada sobre la mà és correcta únicament quan els dits s'uneixen de forma natural i la pilota no
toca l'avantbraç.
L'acció de botar o de recuperar el bot ha de produir-se durant la BD.
NOTA
Ha de procedir d'un llançament mitjà o gran (no d'un petit llançament o reimpuls).
NOTA
Aquests Rodaments poden ser petits, mitjans o grans.
NOTA

Amb el suport de:
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6.3.4. Maces

Grups Tècnics Fonamentals de aparell
Molins: com a mínim 4 petits cercles de les Maces amb
temps de retard (successius) i alternant creus i descruces de
les nines / mans cada vegada
Moviments asimètrics de les 2 Maces

Petit llançament de les 2 Mazas (desenganxades),
simultani o successiu, amb rotació de 360º y recuperació

Grups Tècnics NO- Fonamentals de aparell
Sèrie (min.3) cercles petits amb una Maça

Rotacions lliures d'1 o 2 Mazas (enganxades o desenganxades) sobre o al
voltant d'una part del cos o al voltant de l'altra maça
• Tocs (mín.1)
• Petits cercles de estimaves maces subjectes a una mà (mín. 1)
Rodaments de 1 o 2 Maces per una part corporal o per a terra

Petits cercles amb les dues Maces, simultanis o
successius, una maça a cada mà (mín.1)
EXPLICACIONS
La característica tècnica típica d'aquest aparell és el maneig de les dues Maces pel cap i una a cada mà: per tant aquest treball tècnic és el que ha de predominar
en la composició; qualsevol altra forma de subjecció de les maces - exemple: pel cos o el coll de la Maça o ambdues maces en una mà - no ha de predominar.
Els moviments de tocs, rodaments, rotacions, rebots o lliscaments tampoc han de predominar en la composició.
S'han d'executar amb moviments diferents de cada maça amb manera, o amplitud, i pla de treball o direcció diferents.
NOTA
• Els petits cercles executats amb temps de demora (successió) o executats en direccions diferents no es consideren moviments
asimetrics perque tenen la mateixa forma i la mateixa amplitud.
La BD és vàlida si bé el llançament o la recepció s'executa durant la BD (no s'exigeixen les dues accions) .
NOTA

Amb el suport de:
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6.3.5. Cinta
Grups Tècnics Fonamentals de aparell

Grups Tècnics NO- Fonamentals de aparell

Pas a través o per sobre del dibuix de la cinta

Moviment de rotació de la vareta de la Cinta al voltant de la mà
• Enrotllament (des-enrotllament)
• Moviment de la Cinta al voltant d'una part del cos que es produeix quan la vareta
es subjecta amb diferents parts corporals (mà, coll, genoll, colze) durant moviments
corporals o Dificultats amb rotació
• Cercle mitjà de la cinta

Espirals (4-5 bucles), juntes i amb la mateixa altura en
l'aire o al terra

Serpentines (4-5 ondulacions), juntes i amb la mateixa
altura en l'aire o al terra
"
Escapada": rotació de la vareta durant el seu vol,
petita o mitjana alçada

Rodament de la vareta de la Cinta per una part del cos
"Boomerang": deixa anar de la cinta (l'extrem de la cinta es subjecta) per
l'aire o per terra i recuperació

EXPLICACIONS
Tots els elements no específics de la tècnica de la Cinta (enrotllament, desenrollamiento, lliscament de la vareta, reimpuls / empenta) no han de predominar en la
composició.
Un llançament de la vareta per l'aire / terra, l'extrem del teixit de la cinta se subjecta amb la mà (mans) o una altra part corporal, i fer
retrocedir sense o amb rebot de la vareta a terra (per al "Boomerang en l'aire), i recuperar.
NOTA
• La BD és vàlida si s'executa durant el llançament o durant la recepció (no s'exigeixen les dues accions durant la BD).
• Com a norma general la cinta ha de recuperar-se per l'extrem de la vareta. No obstant es permet la recuperació intencionada pel teixit en
una zona d'aproximadament 50 cm des del enganxament, amb la condició que aquesta recuperació estigui justificada pel següent moviment
o la posició final.
• El valor d'AD que s'atorga pel Boomerang és 0.3 una vegada, independentment del nombre de criteris en la solta i / o la recepció.
La BD és vàlida si s'executa durant el llançament o durant la recepció (no s'exigeixen les dues accions durant la BD)
NOTA
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6.4. Taules recapitulatives dels Grups Tècnics No-Fonamentals Vàlides Per Tots els aparells
Maneig d'aparells (aparells en moviment):
• Grans cercles de l'aparell
• Moviment en vuit (no per a la Pilota)
• Rebots (no per a la pilota) de l'aparell des de diferents parts corporals o des del terra
• "reimpuls" / empenta de l'aparell des de diferents parts corporals
• Lliscament de l'aparell sobre qualsevol part corporal
• Transmissió de l'aparell al voltant de qualsevol part corporal o sota de la cama (s)
• Passar per sobre de l'aparell amb tot el cos o amb una part corporal sense transmissió de l'aparell des de la mà o des d'una part corporal a l'altra mà o
part corporal

EXPLICACIONS
Nota:
Rebot i Reimpuls /
empenta l'aparell des
diferents parts corporals

L'acció de deixar anar o l'acció de recuperar (no totes dues deixar anar + recuperar) ha de produir-se durant la BD perquè sigui vàlida.

Equilibri inestable de l'aparell sobre una part del cos

EXPLICACIONS
Nota: Maces

Si una maça s'aguanta en una posició de "equilibri inestable", i una segona maça executa un moviment tècnic, es considera com un "equilibri
inestable".
Aparell sostingut sense l'ajuda de la mà (s) bé:
1) sobre una petita superfície d'un segment corporal o (només durant rotacions) sobre l'altra maça
excepcions:
• La palma oberta es considera una petita superfície durant una Rotació sobre una cama (en relevé - Gir o peu pla - Ex. Penche; Illusion)
• Una maça equilibrada sobre l'altra maça es considera inestable durant una BD amb rotació
2) amb risc de pèrdua de l'aparell amb o sense rotació corporal
Petits llançaments / recepcions (per a maces amb o sense 360º de rotació)
Petit llançament de les dues maces unides enganxades (amb o sense 360º rotació)
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EXPLICACIONS
• El petit llançament ha d'executar-a prop del cos
• El llançament o la recepció ha de realitzar-se durant la BD

Gran o mitjà llançament (per a 2 Mazas

)

EXPLICACIONS
NOTA

• Llançament Mitjà - una a dues vegades l'alçada de la gimnasta.
• Llançament Gran - més de dues vegades l'alçada de la gimnasta.

Recepció de l’aparell (per 2 Maces

)

Nota: Un element Aparell pot únicament validar una BD fins i tot si hi ha dues accions de l'element d'Aparell
6.5 Aparell Estàtic
6.5.1. L'aparell ha d'estar en moviment o en una posició d'equilibri inestable, no simplement sostingut / encaixat durant molt de temps.
6.5.2. Aparell estàtic és un aparell agafat / apretat:
• "Aparell agafat" vol dir que l'aparell es subjecta fermament amb una o dues mans i / o amb una part o més d'una part del cos (no en posició
inestable).
• Aparell agafat "durant molt temps" significa subjecte durant més de 4 segons

Amb el suport de:
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7. Combinació de Passos de Dansa (S)
7.1. Requisits: Cada S ha d'executar-:
7.1.1. Amb un mínim d'1 element Tècnic Fonamental d'Aparell
7.1.2. Durant un mínim de 8 segons que s'inicien des del primer moviment de dansa; tots els passos han de ser clars i visibles durant tota la durada
7.1.3. Acords amb el tempo, ritme, caràcter musical i accents.
Amb un mínim de 2 variacions diferents de moviment:
➢ Tipus de passos (pas, saltet, elevació, impulsió, etc.)
➢ Ritme
➢ Direccions: cos orientat en diferents direccions, cos en moviment amb diferents trajectòries
➢ Nivells
7.2. Durant S és possible realitzar:
• BD amb valor de 0.10 punt màxim (excepte "illusion")
Exemple: salt "cabriole", equilibri "passé", etc.
• AD (Máx.1) sense element (s) pre-acrobàtic (s) o "illusion" (s)
• Llançaments (petit, mitjà, gran) si reforcen la idea de la dansa o ajuden a incrementar l'amplitud i la varietat del moviment.

Amb el suport de:
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7.3. No és possible realitzar:
• R durant S
• Element (s) pre-acrobàtic (s), illusion (s)
• Més d'1 AD
• La combinació de passos de dansa completament a terra
Explicacions
Guia per a crear Combinacions de Passos de Dansa
Passos de dansa continus i enllaçats, com ara:
• Qualsevol pas de dansa clàssica
• Qualsevol pas de dansa de balls de saló
• Qualsevol pas de dansa folklòrica
• Qualsevol pas de dansa moderna
Enllaçats de forma lògica i fluida sense parades innecessàries o moviments preparatoris perllongats
Varietat en els nivells, direccions, velocitat i modalitats del moviment (incloent el possible pas per terra), i no moviments simples travessant el
practicable (com caminar, marcar el pas, córrer) amb maneig de l'aparell.
Creats amb patrons rítmics diferents amb l'aparell en moviment durant la totalitat de la combinació (diferents plans / eixos, direccions i nivells).
Amb desplaçament parcial o complet.

7.4. La Combinació de Passos de Dansa no serà vàlida en els següents casos:
• Menys de 8 segons de dansa.
• Greu alteració de la tècnica de base de maneig de l'aparell (faltes tècniques de 0.30 o més)
• Pèrdua d'equilibri amb suport sobre una o dues mans o sobre l'aparell.
• Pèrdua total d'equilibri amb caiguda.
• Si no hi ha relació entre el ritme i el caràcter de la música i els moviments del cos i de l'aparell.
Amb el suport de:
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• Si no hi ha al menys 2 variacions diferents de moviments: modalitats, ritme, adreces, o nivells en cada Combinació de Passos de Dansa.
• Si falta com a mínim 1 element Tècnic Fonamental d'aparell.
• Si la combinació s'executa completament a terra.
• Amb element pre-acrobàtic (s) i / o "illusion"
• Més d'1 AD
7.5. Valor: 0.30 per cada S

8 DIFICULTAT D'APARELL (AD)
8.1 Definició:
• Una sincronització tècnica entre l'aparell i el cos que consta d'un mínim d'1 Base + 1 criteri, 1 base + un mínim de 2 criteris, o 2 Bases + 1 criteri (segons
normativa)

8.1.1 L'AD pot realitzar-se:
• Aïllada
• Durant BD: la base d'aparell validarà la BD
• Durant S - màxim 1 AD (sense element (s) pre-acrobàtic o illusion (s))
8.1.2 Cada AD ha de ser diferent una repetició idèntica no és vàlida (no penalitza)

Amb el suport de:
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8.2 Requisits
8.2.1 Els elements AD seran vàlids quan els requisits definits per a la Base i els criteris es compleixin.
8.2.2 Els elements AD no seran vàlids quan:
• La Base o els criteris no s'executin d'acord amb la seva definició
• Pèrdua total d'equilibri amb Caiguda
• Greu alteració de la tècnica de base de l'aparell (falta tècnica de 0.30 o més)
• Repetició d'elements Pre-acrobàtics
8.3 Valor:
8.3.1 Cada Base és un element Tècnic Fonamental o No-Fonamental de l'Aparell (3.3) i té un valor de 0.00. La Base i els criteris han de realitzar
segons les definicions que figuren en les explicacions tècniques.
8.3.2 La Base coordinada amb un mínim de 2 Criteris llistats sota (6.4) té un valor de 0.10. 0.20, 0.30, o 0.40

Base de Aparell (Grup Fonamental o No Fonamental de l'aparell) + 1 criteri
Base de Aparell (Grup Fonamental o No Fonamental de l'aparell)
Bases Específiques d'Aparell:
• Rodament per almenys dos grans segments corporals
• Petit llançament i recepció de 2 maces desenganxades
• Gran llançament
• Transmissió sense l'ajuda de les mans amb almenys 2 parts corporals diferents (No amb les mans)

0.10
0.20
0.30

0.40
Recepció o rebot des de terra o des d'una part corporal d'un gran llançament

Amb el suport de:
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8.4 Criteris

SIMBOLS

CRITERIS
Sense l'ajuda de les mans: (no vàlida per a la recuperació directa amb el braç amb rotacions (
Fora del camp visual

); recepció mixta (

)

Amb una rotació (180 ° i més)

BD

Dificultat Corporal de Salt, Equilibri, gir
Corda i cèrcol girant cap enrere (oberta o doblegada) durant saltets (s) / salts (s)
Corda - braços creuats durant salt (s), saltet (s)
Per sota de la cama / cames

Executat en sèrie de tres sense interrupció: llargs rodaments de
i
; petits llançaments de
Doble (o més) rotació de l'aparell durant salt (s) / saltets (s) o elevació (és) / impulsió (és)
Posició a terra (també vàlid amb recolzament sobre el genoll)
Rellançament / rebot des de diferents parts corporals o des del terra

(desenganxades)

Llançament de
oberta i estesa (subjecta per un cap o pel mig)
Recepció de la corda oberta per un cap seguida d'un moviment continu de la corda després de la recepció
Llançament amb rotació al voltant del seu eix (Aro) o rotació en el pla horitzontal (Maza (s)
Llançament asimètric petit / mitjà de les 2 Maces
Recepció directa de l'aparell amb rodament pel cos
Recepció directa de
Recepció mixta de

amb rotacions (veure
, (veure

)

)

Amb el suport de:

Página 50 de 95

2017 - 2020 CODI DE PUNTUACIÓ – UCEC

8.4.1 Explicacions i Exemples

SIMBOLS

CRITERIS
Sense l'ajuda de les mans
L'aparell ha de tenir un moviment tècnic autònom que pot iniciar-se:
• Amb un impuls des d'una altra part del cos
• Amb un impuls inicial de la mà (s), però a continuació l'aparell ha de realitzar un moviment autònom complet sense la mà (s)
Fora del camp visual: Exemples

Llançament, recepció i maneig de l'aparell en una relació complexa cos-aparell executada sota de la cama / cames. exemple:
Llançament, recepció, rodament llarg de l'aparell pel cos o relació complexa cos aparell amb risc de pèrdua mentre la gimnasta està en una posició a terra (també vàlid
amb recolzament sobre el genoll). exemple:

Amb el suport de:
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9. Elements Dinàmics amb Rotació (R)
9.1. requisits:
9.1.1 R: minim / maxim, segons normativa
9.1.2 Requisits bàsics per a R: el R serà vàlid únicament quan es compleixin els tres requisits bàsics (baix descrits).
MANS LLIURES: 2 rotacions sense interrupció (eix vertical + horitzontal) o (eix horitzontal les 2 rotacions o inversions): 0,20
APARELL
Símbol

R

Valor de
Base

Accions

Descripció de la base

Llançament de l'aparell

Llançament gran o mitjà

Mínim base 2 rotacions
del cos

2 rotacions Base completes del cos executades:
• 360 ° cada rotació
• Sense interrupció
• Al voltant de qualsevol eix
• Amb o sense pas per terra
• Amb o sense canvi de l'eix de rotació del cos
La primera rotació base pot realitzar-se durant el llançament o sota el vol de l'aparell

Recepció de l'aparell

Recepció al final de les rotacions base o d'acord amb els criteris

0.20

9.1.3 El valor de base de R pot incrementar-se utilitzant criteris addicionals. Els criteris addicionals poden realitzar-se durant el llançament de
l'aparell, durant la rotació corporal sota del llançament i durant la recepció de l'aparell.
9.1.4 El valor de R es determina pel nombre de rotacions i els criteris executats: si la rotació final es realitza després de la recepció, aquesta rotació i
els criteris que pertanyen a aquesta rotació (possiblement eix o nivell) no són vàlids. Altres criteris que s'executin correctament durant la
recepció són vàlids, encara que la rotació final no ho sigui.
Amb el suport de:
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9.1.5 Tots els R han de ser diferents, independentment del nombre de rotacions.
Explicacions:
Recepció al final de les
rotacions

Vàlid
Si (R)
No (interrupció entre 2 rotacions base)

No
Recepció després de la música

9.1.6 Cada rotació (element pre-acrobàtic, "chainee", "illusion", etc.) pot realitzar-se bé aïllada o en sèrie, màxim 1 vegada. La repetició de qualsevol
d'aquestes rotacions (aïllada o en sèrie) en un altre R no és vàlida.
9.2 Quadre Resum de Criteris addicionals per a R
Durant el vol de l'aparell
SIMBOL
R3, R4 etc.

Criteris Addicionals R + 0.10 cada vegada
Rotació addicional del cos al voltant de qualsevol eix durant el vol de l'aparell
Canvi de l'eix de rotació del cos o canvi de nivell durant les rotacions (en cada R només és vàlid un
criteri: el canvi d'eix o el canvi de nivell - no ambdós).

Durant el llançament de l'aparell
Durant la recepció de l'aparell
Simbol
Criteris Generals Per Tots els apparels + 0.10 cada vegada
Fora del control visual
Sense l'ajuda de les mans: no vàlid per a la recepció directa amb rotacions al braç (
recepció mixta (

); ni en la

,)

Amb el suport de:
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Recepció durant una rotació: només vàlid quan s'executa conjuntament amb
A sota de la cama / cames

SIMBOL

Criteris Específics per al
Llançament + 0.10 cada vegada

SIMBOL

Criteris Específics per a la Recepció + 0.10 cada vegada

Pas a través de l'aparell durant el llançament
Pas a través de l'aparell durant la recepción
Llançament després de bots a terra / llançament
després de rodament per terra

Re-llançament / re-bot directe, sense parades des de diferents parts corporals o el sòl - tots els aparells

Recepció de la corda amb un cap a cada mà sense l'ajuda d'una altra part corporal
Recepció de la corda oberta i estesa subjecta per un cap amb un moviment continu de la corda al final
Llançament corda oberta i estesa
(Subjecta per un extrem o el mig)
Llançament amb rotació al voltant del seu eix
(cercol) o rotació en el pla horitzontal (Mace (s))

Recepció directa de l'aparell amb rodament pel cos

Llançaments de 2 maces desenganxades (
):
simultanis, asimètrics, en "Cascada" (doble o
triple) *

Recepció de la Pilota (

Lanzamiento en plano oblicuo

Recepció directa de l'amb rotacions (veure
Recepció mixta, (veure

) amb una mà

)

)

Amb el suport de:
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Maces (

)

➢ Els Llançaments Asimètrics poden executar-se amb una o 2 mans alhora. El moviment de les dues maces durant el vol ha de ser de diferent manera o
amplitud (un llançament més alt que l'altre) i de diferent pla o direcció.
➢ Llançaments en "Cascada" (doble o triple). Les dues maces han d'estar totes dues a l'aire durant la part del llançament en cascada.
* Nota: Re-llançament / re-bot Directe sense parades () - tots els aparells
➢ El re-llançament / re-bot és l'acció principal del R (part del llançament inicial per al R); en aquest cas, és necessària la recepció del re-llançament / re-bot
perquè R sigui vàlid.
➢ Els criteris executats durant el re-llançament / re-bot són vàlids.
➢ Els criteris durant la recepció de l'aparell després del re-llançament / re-bot no s'avaluen com a part del R perquè en la majoria dels casos l'altura del rellançament / re-bot no és la mateixa que la del llançament inicial. La recepció del re llançament pot utilitzar com a part d'una Dificultat d'Aparell (AD).
Explicació i Exemple: registre d'elements R

Llançament i dues rotacions (0.20), recepció durant la segona rotació (0.10) fora del camp visual (0.10)

Llançament sense l’ajuda de les mans(0,10) 3 rotacions ( 0,20 base + 0,10 rotacio adicional) recepción de la pilota amb 1 ma (0,10)

9.3 Elecció de moviments corporals a R
9.3.1 Les Dificultats Corporals poden utilitzar-se:
• Amb rotació amb un valor de 0.10 durant qualsevol fase del R, com rotacions.
Exemple: Una única "Illusion" (volta picada) cap a endavant pot utilitzar-se com un element amb rotació corporal voltant de l'eix horitzontal.
Si la gimnasta executa 2 o 3 "Illusions" successives durant R, ha d'executar aquestes "Illusions" amb un pas entre cada rotació.
Amb el suport de:
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• Amb rotació amb un valor superior als 0.10 (exemple: Salts i Rotacions de 180º i més durant el llançament o la recepció): aquestes rotacions
compten per al càlcul del nombre de rotacions en R i com BD.
• Amb una BD durant el llançament amb la condició de que les 2 rotacions base comencen immediatament després de la BD sense passos
intermedis.
• Amb una BD durant la recepció amb la condició que s'executi d'acord amb la definició de R (9.1).
Nota: una sèrie de 2-3 salts amb rotació amb llançament durant el primer salt i recepció durant el segon o tercer salt no es considera R

9.4 Elements Pre-acrobàtics
9.4.1 Únicament estan autoritzats els següents grups d'elements pre-acrobàtics:
• Tombarelles endavant i enrere sense fixar la posició i sense vol (Tècnica incorrecta: penalització jutge Execució)
• Inversions endavant, enrere, rodes laterals sense fixar la posició i sense vol (tècnica incorrecta: penalització jutge Execució)
• «Tombarella de pit - Peix»: inversió sobre una espatlla a terra amb pas per la vertical amb el cos estès.

davant

enrere

"Dive Leap" ("Saut PLONGE"; "Gambada-Voltereta"): salt amb el tronc flexionat endavant seguit directament per una tombarella és vàlid per a R.
Dive Leap pot executar-se per a R quan li segueix directament una altra rotació.
"Canvi de nivell"

és vàlid per al Dive Leap durant R: "Dive Leap" seguit directament per una altra tombarella / rotació = R2.

Amb el suport de:
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9.4.2 Les Inversions i Rodes Laterals es consideren diferents:
• endavant, enrere o lateralment
• sobre els avantbraços, sobre el pit o l'esquena
• amb o sense canvi de cames
• posicions de partida i finalització: a terra o de peu

9.4.3 Els següents elements estan autoritzats, però no són considerats com a elements preacrobáticos:
• Suport dorsal sobre les espatlles;
• espagat ( "gran-écart") lateral o frontal a terra, sense parada a la posició;
• Suport sobre una o dues mans o sobre els avantbraços sense altre contacte amb el terra, sense inversió / roda lateral i sense parada a la posició
vertical.

9.4.4 Tots els grups d'elements pre-acrobàtics autoritzats i elements no considerats com acrobàtics poden incloure en l'exercici amb la condició que
s'executin sense parada a la posició, amb l'excepció d'una curta parada en els casos en què la gimnasta recepciona l'aparell durant l'element.

9.4.5 El mateix element pre-acrobàtic (pre-acrobàtic, Chaine, illusion, etc.) pot utilitzar un cop en R i un cop a AD.

Amb el suport de:
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10. Nota de Dificultat (D):
Els (as) Tutors de Joc- D avaluen les Dificultats, apliquen la nota parcial i dedueixen les possibles penalitzacions, respectivament:
10.1. Sub-grup 1 (D1)
Dificultat

Mínim / Màxim

Dificultats Corporals

Mínim 3 es comptabilitzen
Segons Normativa

Tour Lent" equilibri
Combinació Passos de dansa

prohibit
Mínim 1 o segons Normativa

Penalització 0.30

Menys d'1 Dificultat de cada Grup Corporal (
,,): penalització per cada grup absent
Menys de 3 Dificultats Corporals realitzades
Si la BD es repeteix o l'element tècnic de l'Aparell s'executa de forma idèntica durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza).
1 o mes
Absència mínim 1 o segons Normativa

10.2. Sub-grup 2 (D3)
Dificultat

Mínim / Màxim

Penalització 0.30

Elements Dinàmics amb Rotació
Dificultat d'Aparell

Segons normativa
Segons normativa

Per mes o menys segons Normativa
Per mes o menys segons Normativa

Amb el suport de:
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EXERCICIS INDIVIDUALS - EXECUCIÓ (E)
1. L'Avaluació pel Jurat d'Execució
1.1. El Jurat d'Execució exigeix que els elements s'executin amb perfecció tècnica i estètica.
1.2. El Jurat-E no està implicat amb la dificultat d'un exercici. Aquest jurat té l'obligació de penalitzar equitativament per qualsevol error de la mateixa
magnitud independentment de la dificultat de l'element o de la connexió.
1.3. Els (as) Tutors de Joc del Jurat-E (i el jurat-D) han de mantenir-se actualitzats (es) en la gimnàstica rítmica contemporània, s'han de saber en tot moment
quina hauria de ser l'expectativa d'execució més actual d'un element, i conèixer com canvien les normes a mesura que evoluciona l'esport. En aquest
context també han de saber el que és possible, el que és raonable esperar, el que és una excepció, i el que és especial.
1.4. Totes les desviacions de l'execució correcta es consideren errors tècnics o artístics i han de ser avaluats en conseqüència pels (des) Tutors de Joc. La
magnitud de la deducció per a les petites, mitjanes o grans faltes es determina pel grau de desviació de la correcta realització. Aquestes deduccions s'han
d'aplicar independentment de la dificultat de l'element de l'exercici.
• Error Petit 0.10: qualsevol desviació menor o lleu de l'execució artística o tècnica perfecta.
• Error Medi 0,20-0,30: qualsevol desviació distintiva o significativa de l'execució artística o tècnica perfecta.
• Error Gran 0.50+: qualsevol desviació important o greu de l'execució artística o tècnica perfecta.

2. Nota d'Execució (E): 10.00 punts
La nota- E- inclou deduccions per:
• Faltes Artístiques
• Faltes Tècniques
Amb el suport de:
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3. Panell-E
Els (as) Tutors de Joc d'Execució es divideixen en 2 subgrups:
➢ El primer (I) subgrup - Tutor de Joc avalua les faltes Artístiques de l'exercici.
➢ El segon (E) subgrup - Tutor de Joc avalua les faltes tècniques.
Les penalitzacions per faltes Artístics i Tècniques se sumen i el total es dedueix de 10.00 punts per determinar la nota-I final.

4. COMPONENTS ARTÍSTICS
4.1. UNITAT DE COMPOSICIÓ
4.1.1. Idea Directriu: Caràcter
a) Una composició ha de desenvolupar-se per crear una imatge artística unificada o idea guia des del principi fins al final, expressada a través
dels moviments del cos i dels aparells.
b) El caràcter de la música ha de triar-se respectant l'edat, el nivell tècnic, les qualitats artístiques de la gimnasta, i les normes ètiques.
c) La composició no pot ser una sèrie de Dificultats Corporals o elements d'aparells sense connexió amb el caràcter de la música.
d) L'estil dels moviments ha d'expressar el caràcter de la música i la idea guia:
1. L'estil i tipus de moviments hauria de reflectir el caràcter o idea de la composició, per exemple però no limitat a:
a. Moviments dels braços
b. Enllaços amb passos estilitzats
c. ones corporals
Amb el suport de:
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d. Enllaços amb elements de l'aparell que emfatitzen el ritme i el caràcter

2. Aquest caràcter del moviment hauria d'expressar:
a. Durant les Combinacions de Passos de Dansa: passos que tenen un estil específic relacionat amb la música i no són simplement caminar, saltar o
córrer al ritme de la música.
b. En els elements d'enllaç entre o durant les Dificultats, per exemple però no limitat a:
• Preparacions per BD o llançaments
• Durant Dificultats Corporals
• Transicions entre Dificultats
• Sota els llançaments
• Durant les recepcions
• Durant els elements de rotació
• Canvis de nivells
• Stilo dels elements de l'aparell
e) Els canvis en el caràcter de la música han de reflectir-se en canvis en el caràcter dels moviments, aquests canvis han de combinar-se de forma
harmònica.
f) Les parts d'una composició o tota una composició que és una sèrie sense cap caràcter en els moviments o elements d'enllaç manca d'unitat i es
penalitza.

Amb el suport de:
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4.1.2. Connexions (enllaços)
a) La composició ha de desenvolupar-se amb elements tècnics, estètics i d'enllaç, de tal manera que d'un moviment es passa al següent de manera
lògica i fluida, sense paradesinnecessàries o moviments preparatoris prolongats.
b) La utilització de diferents nivells i adreces en els moviments corporals i d'adreces i plànols de l'aparell ha d'estar enllaçat amb un propòsit clar.
c) Les connexions entre els elements que interrompen la unitat de la composició es penalitzen cada vegada, per exemple però no limitat a:
• Transicions entre moviments que són il·lògiques, brusques o innecessàriament llargues, incloent canvis en direccions o nivells entre
Dificultats
• Moviments preparatoris prolongats abans de les Dificultats Corporals (exemple. "Caminar" passos de preparació que no donen suport a la
idea o el caràcter de la composició)
• Parades innecessàries entre els moviments que no estan relacionats amb el ritme o caràcter

4.2. MÚSICA I MOVIMENT
4.2.1. ritme
a) Els moviments del cos així com els de l'aparell han d'estar relacionats amb precisió amb els accents musicals i amb les frases musicals; tots dos
moviments del cos i de l'aparell han de ressaltar el tempo / ritme del desenvolupament musical.
b) Els moviments que s'executen fora dels accents o desconnectats del tempo establert per la música es penalitzen cada vegada.
...... Exemples:
• Quan els moviments es ressalten visiblement abans o després dels accents.
• Quan un accent clar en la música és "passat per alt" i no emfatitzat pel moviment.
• Quan els moviments estan involuntàriament darrere de la frase musical.

Amb el suport de:
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• Quan el tempo canvia i la gimnasta està enmig de moviments més lents i no pot reflectir el canvi en la velocitat (fora del ritme).
4.2.2. canvis Dinàmics
a) L'energia, força, velocitat i intensitat dels moviments ha de respondre als canvis dinàmics i als canvis en la velocitat mètrica.
b) La gimnasta mostra els canvis dinàmics a través dels contrastos en l'energia, força, velocitat i intensitat dels moviments de, dos, cos i aparell
d'acord amb els canvis en la música.
Canvi dinàmic en la música
Canvi en volum, tempo i / o estil

Canvi dinàmic en el moviment
Canvi en intensitat, velocitat o estil

c) Per a la música que no té Canvis Dinàmics identificables, la gimnasta crea el seu propi canvi en modificar visiblement la velocitat, l'estil o la
intensitat del seu cos i / o els moviments de l'aparell.
d) Un exercici en el qual l'energia, força, velocitat i intensitat són monòtons (sense cap tipus de contrast o canvi de velocitat, estil o intensitat
respectant els canvis musicals) manca de dinamisme i es penalitza

4.3. EXPRESSIÓ CORPORAL
a) Hauria de ser la unió de força, elegància i bellesa de moviments
b) Àmplia participació de tots els segments corporals (cap, espatlles, tronc, mans, braços, cames, inclosa la cara) que:
• Confereixen caràcter a través de moviments amplis i plàstics
• Comuniquen sentiments o una resposta a la música amb expressió facial
• Emfatitzen els accents
• Creen subtilesa i finor a través de moviments corporals de diferents segments
• Creen amplitud
Amb el suport de:
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c) L'absència dels aspectes d'Expressió corporal descrits en "b" (a dalt) es penalitza com la participació insuficient dels segments corporals, inclosa la cara.
d) Un mínim de 2 ones corporals diferents, parcials (braços o mig cos) o ones totals del cos han de ser part de la composició per augmentar l'expressivitat i
crear moviments elegants.
e) L'absència de les 2 ones corporals diferents (parcials o totals) es penalitza com una participació insuficient dels segments del cos.

4.4. VARIETAT
a) Adreces i trajectòries (endavant, enrere, circular, etc.): crear diferents patrons per utilitzar tot el practicable d'una manera variada i completa.
b) Nivells i modalitats de desplaçament: gimnasta en vol, de peu oa terra, corrent, amb saltirons, passos, etc.
c) Elements d'aparells:
➢ Requerit: els elements tècnics dels aparells han d'executar-se amb diferents tècniques:
▪ En diversos plans
▪ En diferents direccions
▪ Sobre diferents parts corporals
Penalització: 0.20 per falta de varietat
Exemples:
- Si tots els llançaments del cèrcol amb la mà són en el pla oblic
- Si tots els bots de la pilota a terra s'executen amb la mà
- Si en totes les recepcions de les maces: una maça deté l'altra a terra
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➢ Requerit: com mínim1 element de cada Grup Tècnic Fonamental de l'Aparell en cada exercici
Penalització: 0.30 per cada element en falta

4. Faltes
Artístiques
IDEA DIRECTRIU:
CARÀCTER
Un caràcter definit
del moviment del
cos i del aparell ha
de guiar a tots els
elements en la
composició

CONNEXIONS
Transicions lògiques
i fluides d'un
moviment al
següent

0,10
El caràcter definit
está present entre o
durant la majoria
(però no tots) els
elements /
moviments de
enllaç i els Passos de
Dansa

0,20

0,30
El caràcter o estil definit no està
Completamente desenvolupat en els
Passos de Dansa; que es mostren
principalmente com passos, carreres o
saltets en els accents musicals sense
tenir en compte l'estil musical específic
El caràcter definit está present entre o
durant alguns dels elements d'enllaç i
moviments

0,40

0,50
No hi ha un caràcter
definit de moviment entr
les Dificultats, que es
presenten com una sèrie de
Dificultats sense un estil de
moviment
connectat a la música.

0,60

0,70

0,8

0,9

1,00

els Passos de Dansa i
els moviments
d'enllaç no tenen un
caràcter
definit

El caràcter definit només és
present durant la
combinació de Passos de
Dansa

Interrupció aïllada,
cada vegada fins a un
màxim de 1,00

Absència de contacte amb l'aparell al
principi i al final de l'exercici (manca de
composició)
Posició inicial no justificada
RITME
Harmonia entre els
moviments i: els
accents Musicals,
les frases i el tempo

Interrupció aïllada,
cada vegada fins a un
màxim de 1,00

Tot l'exercici
Está desconnectat
del ritme (música
de fons)
Introducció musical de més de 4 segons
sense moviment

absència de harmonia
entre la música i el
moviment al final de
l'exercici
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CANVIS DINÀMICS
L'energia, força, velocitat i
intensitat del moviment
es correspon amb els
canvis dinàmics de la
música

EXPRESSIÓ CORPORAL

VARIETAT
DIRECCIONS i
TRAJECTÒRIES

Participació
insuficient
de tots dos:
segments
corporals o
cara

Absència d'un
mínim de 2
Ones corporals
(parcial o
total)

Els moviments de la
gimnasta no
respecten els canvis
dinàmics o els
moviments de la
gimnasta no creen
canvis dinàmics quan
la música no té canvis
dinàmics
moviments
segmentaris, rígids en
tot l'exercici

Varietat
insuficient en el
ús de direccions i
trajectòries
Moviments
executats en
la mateixa zona
del
practicable
durant molt de
temps
No s'utilitza tot el
practicable

NIVELLS

Varietat insuficient en el
ús de nivells i
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modalitats de
desplaçament
Manca de varietat en els
plans, direccions,
tècniques d'elements
d'Aparell

VARIETAT
APARELLS

Per absència de cada
element Tècnic
fonamental

5. Faltes Tècniques: es penalitzen cada vegada per cada element en falta
Penalitzacions
Petites 0.10
Moviments Corporals
Generalitats

Tècnica de Base

Moviment incomplet o falta de amplitud en la
forma dels salts, equilibris i rotacions
Desplaçament sense llançament ajustant la
posició corporal
Postura incorrecta d'un segment corporal durant
un moviment (cada vegada),
incloent la posició incorrecta del peu i / o del
genoll, colze doblegat, espatlles elevades, etc
Pèrdua d'equilibri: moviment suplementari sense
desplaçament

Mitjanes 0.30

Grans 0.50 o més

Posició asimètrica dels espatlles i / o del tronc
durant una dificultat corporal

Pèrdua d'equilibri: moviment suplementari
amb desplaçament

Pèrdua d'equilibri amb recolzament sobre una o
dues mans o sobre l'aparell
Pèrdua total d'equilibri amb caiguda: 0.70

Salts

Recepció pesada

Recepció incorrecta: visible esquena arquejada en
la fase final de recepció del salt

Forma incorrecta amb petita desviació

Forma incorrecta amb desviació mitjana

Forma amb petit moviment de vaivé

Forma incorrecta amb gran desviació

Forma incorrecta amb petita desviació

Forma incorrecta amb desviació Mitjana

Forma incorrecta amb gran desviació

Forma incorrecta amb petita desviació

Forma no mantinguda com mínim 1 segon
Forma incorrecta amb desviació Mitjana

Forma incorrecta amb gran desviació

Equilibris

Forma ni fixada ni mantinguda durant la rotació
de base

Rotacions
Recolzament del taló durant una part de la rotació
quan executada en "relevé"

Eix del cos no vertical i acabar amb un pas
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Saltet (s) sense desplaçament
Recepció pesada

Saltet (s) amb desplaçament
Tècnica no autoritzada en element pre-acrobàtic o
no pre-acrobàtic

Elements Pre-acrobàtics
Caminar en posició de equilibri invertit
Pèrdua i recuperació sense desplaçament
Pèrdua i recuperación després de 1-2 passos: 0.70
Pèrdua i recuperación després de 3 o més
passos: 1.00

Pèrdua de l'aparell
(Per la pèrdua de a les 2 maces en successió: el /
la jutge penalitzarà una sola vegada i en base al
nombre total de passos fets per
recuperar la maça més allunyada)

Pèrdua amb sortida del practicable (independent
de la distància): 1.00
Pèrdua de l'aparell que no surt del 'practicable i ús
de l'aparell de reemplaçament: 1.00
Pèrdua de l'aparell (sense contacte) al final del
exercici: 1.00

Aparells

Petites 0.10

Mitjanes 0.30

Grans 0.50 o més

Trajectòria imprecisa i recuperació al vol amb 1
pas

Trajectòria imprecisa i recuperació al vol
amb 2 o més passos; Passos "Chassé" en R
Aparell inutilitzable: 0.70

Tècnica

Recepció incorrecta amb la ajuda involuntària de
l'altra mà (Excepció per a la
pilota: recepcions fora del camp visual)

Recepció incorrecta amb contacte involuntari amb
el cos
Aparell estàtic **

CORDA
Maneig incorrecte o recepció: per l'amplitud o la
forma o el pla de treball, corda no
subjecta pels dos caps (cada vegada)
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Tècnica de Base

Pèrdua d'un cap de la corda sense interrupció de
l'exercici

Pèrdua d'un cap de la corda amb interrupció de
l’exercici

Pas a través de la corda: peus enganxats a la
Corda
enrotllament involuntari al voltant del cos o d'un
segment amb interrupció del exercici
Nus sense interrupció del exercici

Nus amb interrupció del exercici

CERCOL
Maneig incorrecte o recepció: alteració del pla de
treball, vibracions, rotació irregular
sobre el seu eix vertical (cada vegada)
Recuperar després de llançar: contacte amb
l'avantbraç
Tècnica de Base

Recuperar després de llançar: contacte amb el
braç

Rodament involuntàriament incomplet sobre el
cos
Rodament incorrecte amb rebot
Lliscament al bras durant les rotacions

Tècnica de Base

Tècnica de Base

Pas a través del cèrcol: ensopegar amb els peus

PILOTA
Maneig incorrecte: pilota recolzada en l'avantbraç
("Agafada") o visiblement
apretada amb els dits (cada vegada)
Rodament involuntàriament incomplet sobre el
cos
Rodament incorrecte amb rebot
Pilota recuperada involuntàriament amb les dues
mans (Excepció: recuperació fora del camp visual)
MACES
Maneig incorrecte: moviments irregulars, braços
massa separats durant els molins,
etc., (cada vegada)
Alteració de la sincronia de la rotació de les maces
durant llançament i recuperación
Manca de precisió en els plans de treball durant
els moviments asimètrics
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CINTA
Alteració del dibuix de la cinta (Serpentines,
espirals insuficientment atapeïdes, sense
la mateixa altura, amplitud, etc.) (Cada vegada)

Tècnica de Base

Maneig incorrecte: transmissió imprecisa, vareta
subjecta involuntàriament pel centre,
enllaç incorrecte entre dibuixos, espetec de la
cinta (cada vegada)
L'extrem de la cinta queda a terra
involuntàriament durant l'execució de dibuixos,
llançaments, "escapades", etc.
(Fins a 1 metre)

enrotllar involuntari al voltant del cos o d'un
segment, amb interrupció del exercici

Nus sense interrupció del exercici

Nus amb interrupció del exercici

L'extrem de la cinta queda a terra
Involuntàriament durant l'execució de
dibuixos, llançaments, "Escapades", etc (més de 1
metre)

EXERCICIS DE CONJUNT /DUOS/TRIOS/QUARTETS
GENERALITATS
1. NOMBRE DE GIMNASTES
1.1. Cada conjunt es compon de 6 gimnastes; 5 gimnastes participen en cada exercici i está permès que la gimnasta de reserva estigui en l'àrea de competició durant la realització del
exercici (per si alguna de les seves companyes pateix algun incident).
1.2. Si durant l'exercici la gimnasta abandona el conjunt per una raó vàlida:
• La gimnasta pot reemplaçar-se per una altra gimnasta (penalització del Tutor de Joc Coordinador / a)
• si la gimnasta no és reemplaçada l'exercici no serà avaluat

2. ENTRADA
2.1. L'entrada del conjunt al practicable s'ha de fer amb una marxa ràpida i sense acompanyament musical (penalització Tutor de Joc Coordinador / a)

Amb el suport de:

Página 70 de 95

2017 - 2020 CODI DE PUNTUACIÓ – UCEC

EXERCICIS DE CONJUNT

- DIFICULTAT (D)

1. VISIÓ GENERAL DE LA DIFICULTAT
1.1. Les gimnastes han d'incloure només elements que puguin executar amb seguretat i amb un alt grau de competència estètica i tècnica.
1.2. Hi ha cinc components de Dificultat: Dificultat Corporal (BD), Dificultat d'Intercanvi (ED),
Combinacions de Passos de Dansa (S), Elements Dinàmics amb Rotació (R) i Col·laboracions (C).
1.3. Els components de dificultat específics de l'exercici de Conjunt són:
o Intercanvis (ED): dificultats amb intercanvis d'aparells entre as gimnastes
o Col·laboracions (C): entre les gimnastes i l'aparell
1.4. L'ordre d'execució de les Dificultats és lliure; però, les Dificultats s'han de disposar de manera lògica i fluida amb moviments intermedis i elements que creuen una composició
amb una idea que va més enllà de ser una sèrie o llista de Dificultats.
1.5. Els / les Tutors de Joc de Dificultat identifiquen i registren les Dificultats en l'ordre en que es realitzen:
• Les Tutores de Joc D1, D2: avaluen el nombre i el valor de BD, el nombre i el valor de ED, el nombre i valor de S i els registren en notació de símbols.
• Les Tutores de Joc D3, D4: avaluen el nombre i valor de R i el nombre i valor de C i els registren en una notació de símbols.
1.6. La puntuació final d'un exercici d'un exercici s'establirà sumant la nota D i la nota E.
1.7. Requisits de dificultat:
Components de
dificultat connectats
amb elements tècnics
d'aparell
Símbols

Dificultat sense
intercanvi: dificultat
corporal

dificultat amb
intercanvi: dificultat de
intercanvi

Combinació de Passos
de Dansa

Element dinàmic amb
rotació

Col·laboració

Ones

BD minim 3

ED minim i maxim
segons Normativa

S Mínim I maxim
segons Normativa

Maxim 1

C mínim 4, maxim
segons Normativa

O Segons Normativa

Grups Dificultat
corporal

Salts-Mín.1
Equilibris-Mín.1
Rotacions-Mín.1
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2. DIFICULTAT SENSE I AMB INTERCANVI: BD i ED
2.1. Definició de BD
2.1.1. Tots els elements BD llistats per a exercicis individuals són també vàlids per a exercicis de Conjunt (veure Quadres de Dificultat d'Exercicis Individuals).
2.1.2. Grups de Dificultat Corporal:
•

Salts

•

Equilibris

•

Rotacions

2.1.3. Com a mínim 1 Dificultat de cada Grup Corporal ha d'estar present i executar-se simultàniament (o en successió molt ràpida, no en subgrups) per totes, les 5 gimnastes.

En el cas que la BD no s'executi simultàniament o en ràpida successió:
• La BD serà vàlida si s'executa d'acord amb la seva definició
• Penalització de les Tutores de Joc D1-D2: 0.30
2.1.4. Cada BD es compta només una vegada; si la BD es repeteix, la Dificultat no és vàlida (sense penalització).
2.1.5. Una BD ha de executar-se per les 5 gimnastes per ser vàlida. Les Dificultats no seran vàlides si no són realitzades per les 5 gimnastes, ja sigui a causa d'un error de composició o
a alguna falta tècnica d'una o diverses gimnastes.
EXPLICACIONS
Les Dificultats poden ser realitzades:
• simultàniament o en successió molt ràpida
• per les 5 gimnastes juntes o per subgrups
• amb els mateixos o diferents tipus i valors per a cadascuna de les 5 gimnastes
• 1-2 gimnastes poden executar una o més BD durant S i C amb el propòsit de millorar la coreografia o donant suport a la idea principal de
la composició. La Dificultat no es registrarà ni avaluarà.
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2.1.6. El valor més baix de BD executat per una de les gimnastes determinarà el valor de BD.
2.1.7. L'execució simultània de 3 o més Dificultats Corporals diferents per les 5 gimnastes no està autoritzada. En aquest cas, la BD no serà vàlida.
2.1.8. Sèries: una repetició idèntica de 2 o més salts o girs;
• Cada salt o Gir en la sèrie compta com 1 Dificultat de Salt o Gir
• cada Salt o Gir s'avalua per separat
• En el cas que en la sèrie s'executi un més salts amb un valor inferior, el valor de la forma (s) executada serà vàlid fins i tot amb maniobres idèntics. Veure exercicis
individuals
2.1.9. Requisits per BD: (Veure Individual)
2.1.10. Avaluació de BD: (Veure Individual)

2.2. Definició d'ED
2.2.1. Un Intercanvi d'aparells on cadascuna de les 5 gimnastes ha de participar en dues accions (Base: 0.20):
• Llançar el seu propi aparell a una companya
• Rebre l'aparell d'una companya
EXPLICACIONS

Els intercanvis es poden fer:
• Simultàniament o en molt ràpida successió
• Amb les gimnastes en el lloc o desplaçant
• Per les 5 gimnastes juntes o per subgrup
• Entre 1 tipus o 2 tipus d'aparells
• Amb nivells de la trajectòria dels llançaments iguals, diferents o combinats
Nota per Cinta: Quan s'intercanvien les cintes, les gimnastes han generalment de recuperar l'aparell
per l'extrem de la vareta. No obstant això, es permet recuperar a propòsit la Cinta pel teixit en una
zona d'aproximadament 50 cm. des del enganxament, sempre que aquesta recepció estigui
justificada pel següent moviment o la pose final.
Nota per Maces: Un ED és vàlid amb el llançament d'1 Maza i amb el llançament de les 2 Mazas.
Amb el suport de:
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2.2.2. Només els Intercanvis per llançaments grans de l'aparell (no bumerang) són vàlids com ED.
Els llançaments grans estan determinats per l'altura requerida o una distància de 6 metres entre les gimnastes.
2.2.3. Els Intercanvis poden tenir el mateix valor per a les 5 gimnastes o diferents valors; el valor més baix d'ED executat per una gimnasta determinarà el valor de l'ED.
2.2.4. Una Dificultat Corporal amb un valor de 0.10 pot executar-se durant el llançament o durant la recepció de l'ID (com a criteri del valor de l'ED) però no comptarà com una BD.
Una BD amb un valor superior als 0.10 executada durant una ED no s'avaluarà com una BD i no comptabilitzarà com a criteri per a la ED.
2.2.5. Requisits:
Perquè sigui vàlida, l'ED ha d'executar per les 5 gimnastes sense cap de les següents faltes tècniques greus:
a. Pèrdua d'aparell, incloent 1 o 2 maces
b. Pèrdua d'equilibri amb recolzament sobre la mà o aparell o caiguda de la gimnasta
c. Col·lisió de les gimnastes o dels aparells
2.2.6. valor:
2.2.6.1. Valor base per a llançament i recepció per les cinc gimnastes: 0.20
2.2.6.2. El valor de l'ED es pot veure incrementat per criteris addicionals.
2.2.6.3. Els criteris addicionals (iguals o diferents) només són vàlids quan els executen les 5 gimnastes

EXPLICACIONS/EXEMPLES
Criteri: 0.10 per cada llançament i / o recepció
NB: els Criteris executats immediatament abans del llançament o immediatament després de la recepció no seran considerats per al valor dels intercanvis
Distància: 6 metres entre cadascuna de les gimnastes que realitza l'intercanvi durant el llançament i / o durant la recepció (quan és intencionat com a part de la coreografia)
vàlid un cop per ED
Llançament i / o recepció a terra:
• les gimnastes han d'estar ja a terra i no movent-se cap a terra durant el llançament i / o recepció (quan és intencionat com a part de la coreografia)
• Les gimnastes han de canviar la posició a terra perquè el criteri sigui vàlid en els dos llançament i recepció
• Si la recepció d'un ED es fa a terra i immediatament s'inicia un altre ED, les gimnastes han de canviar la seva posició a terra per rebre el criteri de llançament des de terra
Un element de rotació durant el llançament i / o durant el vol i / o durant la recepció de l'intercanvi (cada rotació ha de ser diferent)
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BD

Amb BD amb valor de 0.10 executada bé en el llançament, bé a la recepció (per BD amb valor 0.10 amb rotació: 0.10 + 0.10)
Llançament i / o recepció fora del camp visual
Llançament i / o recepció sense l'ajuda de les mans (no vàlid per a la recepció directa del cercol amb rotacions al voltant del braç o per a la recepció mixta de corda i maces)
Llançar 2 Maces juntes (desenganxades) simultàniament o asimètriques o en cascada
Llançament i / o recepció sota de la / cama / s
Llançament oblic del cèrcol
Pas a través de l'aparell durant el llançament i / o recepció (
,)
Llançament després de bots a terra / llançament després de rodament per terra
Re-llançament, re-bot directe des de diferents parts corporals / terra - tots els aparells
Llançament de la
oberta o estesa (subjecta per un extrem o pel mig)
Recepció de la corda oberta i estesa (agafada per un extrem) amb un moviment continu de la després de la recepció
Recepció de la Corda amb un extrem a cada mà sense l'ajuda d'una altra part corporal
Llançament amb rotació al voltant del seu eix (Aro) o rotació en el pla horitzontal (Maza (s))
Recepció directa amb rodament de l'aparell sobre el cos

Recepció de la Pilota (
Recepció directa del
Recepció mixta de,

) amb una mà o recepció d'una maça amb la mà que aguanta l'altra maça
en rotació (veure
(veure

)
)

3. GRUPS TÈCNICS D'APARELL FONAMENTALS I NO FONAMENTALS
3.1. Definició:
3.1.1. Veure Individual
3.1.2. Els Grups Tècnics d'Aparell Fonamentals poden executar-se durant les Dificultats Corporals, Combinacions de Passos de Dansa, Elements Dinàmics amb
criteris de Rotació, Col·laboracions, Intercanvis o elements d'enllaç.
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3.2. Requisits:
3.2.1. Elements Fonamentals Aparells: No es requereixen tots els grups Tècnics Fonamentals d'Aparell per a l'exercici de conjunt. Excepció: es requereix mínim un
element Tècnic d'Aparell per a S. Es requereix varietat d'elecció d'entre el grup Tècnic Fonamental d'Aparell i el grup tècnic No-Fonamental d'Aparell, la
manca de varietat es penalitzada en el component Artístic.
3.2.2 Els Elements Tècnics d'Aparell no estan limitats però no poden ser executats de manera idèntica durant BD excepte en les sèries de salts i girs.
EXPLICACIONS
En plans diferents
En direccions diferents
En nivells diferents
Amb amplitud diferent
En diferents parts del cos
Nota: elements d'aparell idèntics executats en dos Dificultats Corporals diferents (del mateix o de diferent Grup Corporal) no es consideren elements d'aparell 'diferents'.
Els elements d'aparell diferents s'executen:

3.3. Quadres resum de Grups Tècnics Fonamentals i No-Fonamentals: Veure Dificultat Individual
3.4. Aparell Estàtic: Veure Dificultat individual

4. COMBINACIÓ DE PASSOS DE DANSA (S)
4.1. Veure Individual
La Combinació de Passos de Dansa es pot executar:
• Igual o diferent per les 5 gimnastes
• Igual o diferent per subgrups
4.2. Durant S és possible realitzar:
• BD amb un valor de 0.10 punts màx. (Exemple: salt "cabriole", equilibri "passé").
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• Llançaments (petit, mitjà, gran) si contribueixen a la idea de la dansa o ajuden a incrementar l'amplitud i varietat del moviment; part dels passos de dansa poden ser
executats sota el vol mentre hi hagi un mínim d'1 element Tècnic Fonamental d'Aparell.
• Col·laboracions C/ CC que no interrompen la continuïtat de S.

4.2.1. No és possible realitzar:
• R durant S
• Tota la Combinació a terra
Explicacions
Guia per a crear Combinacions de Passos de Dansa
Passos de dansa continus i enllaçats, com ara:
• Qualsevol pas de dansa clàssica
• Qualsevol pas de dansa de balls de saló
• Qualsevol pas de dansa folklòrica
• Qualsevol pas de dansa moderna
Enllaçats de forma lògica i fluida sense parades innecessàries o moviments preparatoris perllongats
Varietat en els nivells, direccions, velocitat i modalitats del moviment (incloent el possible pas per terra), i no moviments simples travessant el practicable (com caminar,
marcar el pas, córrer) amb maneig de l'aparell.
Creats amb patrons rítmics diferents amb l'aparell en moviment durant la totalitat de la combinació (plànols, adreces, nivells i eixos).
Amb desplaçament parcial o complet.
4.2.2. Les Combinacions de Passos de Dansa no seran vàlides en els casos següents:
• Menys de 8 segons de dansa.
• Greu alteració de la tècnica de base de maneig de l'aparell (Faltes d'0.30 punts o més dels Tutors de Joc d'Execució).
• Pèrdua d'equilibri amb suport sobre una o dues mans o sobre l'aparell.
• Pèrdua total d'equilibri amb caiguda.

Amb el suport de:
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• Si no hi ha relació entre el ritme i el caràcter de la música i els moviments del cos i de l'aparell.
• Si no hi ha almenys 2 variacions diferents de moviments: modalitats, ritme, direccions, o nivells en cada Combinació de Passos de Dansa.
• Si falta com a mínim 1 element Tècnic Fonamental d'aparell.
• Si la combinació s'executa completament a terra.
• Amb element (s) pre-acrobàtics i / o illusion (s)

5. ELEMENTS DINÀMICS AMB ROTACIÓ
5.1. Veure Individual; la definició bàsica han de complir-les 5 gimnastes perquè R sigui vàlid.
EXPLICACIO
El R es pot executar:
• simultàniament
• en successió per subgrups
5.2. El valor de base de R pot ser incrementat utilitzant criteris addicionals. els criteris addicionals poden ser executats durant el llançament de l'aparell, durant la rotació
del cos sota del llançament i durant la recepció de l'aparell.
5.3. El valor de R ve determinat pel nombre de rotacions i criteris executats: si la rotació final s'executa després de la recepció, aquesta rotació i els criteris corresponents a
aquesta rotació (possiblement eix o nivell) no són vàlids. Altres criteris que s'executin correctamente durant la recepció són vàlids, encara que la rotació final no ho sigui.
5.4. El valor és determinat pel nombre més baix de rotacions executades i nombre de criteris per les 5 gimnastes.
5.5. Veure Individual (Requisits. Quadre resum de Criteris addicionals per a R, Elecció de moviments corporals a R. Elements Pre-acrobàtics).
5.6. El mateix element de rotació (pre-acrobàtic, chainée, illusion, etc.) pot utilitzar-se una vegada a ED i un cop a R o Col·laboració. Una Dificultat amb una repetició del
mateix element de rotació (pre-acrobàtic, chainée, illusion, etc.) no és vàlida (no hi ha penalització).

Amb el suport de:
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6. COL·LABORACIONS (C)
6.1. Definició: Un exercici de Conjunt es defineix pel treball cooperatiu on cada gimnasta té una relació amb un o més aparells i amb una o més companyes.
EXPLICACIONS
La Col·laboració exitosa depèn d'una perfecta coordinació entre les gimnastes, realitzada:
• Amb o sense contacte directe
• Totes, les 5 gimnastes juntes o en subgrups
• Amb una varietat de desplaçaments, adreces i formacions
• Amb o sense rotació
• Amb possible elevació d'una o diverses gimnastes i / o amb suport sobre els aparells o gimnastes

6.2. Requisits:
6.2.1. Totes, les 5 gimnastes han de participar en l'acció (és) de la Col·laboració, encara que assumeixin diferents rols, d'una altra manera la Col·laboració no és
vàlida.
6.2.2. Totes, les 5 gimnastes han d'estar relacionades directament i / o per mitjà dels aparells.
Exemple: Si 3 gimnastes estan realitzant una CRR i les altres 2 gimnastes están executant una col·laboració diferent, independent de la CRR, la
col·laboració total no és vàlida perquè les 5 gimnastes no participen en la col·laboració, encara que estiguin en subgrups.
6.2.3. Per Col·laboracions amb rotació: l'aparell ha de llançar-se a la companya durant la rotació i no llançar-quan ella completi la rotació.

Amb el suport de:
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MANS LLIURES.-

Amb el suport de:

Página 80 de 95

2017 - 2020 CODI DE PUNTUACIÓ – UCEC

6.3. Taules de Col·laboracions
0,10

VALOR
0,20

Tipus de Col·laboracions
0,30
Mínim 2 transmissions durant la Col·laboració amb un mínim de 2 tipus de pas

CC

• llançament: petit o mitjà
• rodaments
• bots
• esllavissades
• rebots
• etc.
Amb un llançament gran o mitjà simultani de dos o més aparells per la mateixa gimnasta a la seva companya
Mentre dos gimnastes poden subjectar juntes els aparells, l'acció principal - llançament- ha de executar una gimnasta.
El valor d'aquest tipus de llançament s'atorga una vegada per Col·laboració. si dos gimnastes diferents llancen dos o més
aparells simultàniament o en ràpida successió això es considera una Col·laboració.
Nota: han de llançar-se un mínim de 3 maces, o un mínim d'1 maça (2 maces enganxades) + 1 aparell addicional
Amb recepció de dos o més aparells per la mateixa gimnasta després d'un llançament simultani mitjà o gran
Si la recepció per una gimnasta és en molt ràpida (1 segon) successió, aquesta
també és vàlida
Els dos aparells han de procedir de dues companyes diferents o d'una companya i ella mateixa.
No és possible llançar els mateixos aparells junts per
i també per
. el valor d'aquesta Col·laboració s'atorga
una vegada per Col·laboració
Nota: no vàlida quan dos o més aparells estan junts connectats en una posició ajustada ( "enganxats") però vàlid quan dos
o més aparells estan junts connectats en una posició ajustada ( "enganxats") + aparell addicional.

Amb el suport de:
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6.4. Quadre de Col·laboracions amb elements dinàmics de rotació corporal
VALOR
0,20

0,30

Tipus de Col·laboracions
0,40

0,50
Llançament del propi aparell per una / dues o diverses gimnastes i recepció immediata del propi aparell o el
de la companya després de:
• Un element dinàmic amb rotació corporal sota el vol de l'aparell amb pèrdua del control visual de l'aparell
• És possible executar l'element dinàmic amb l'ajuda de la (s) companya (s) (elevació)
Llançament del propi aparell per una / dues o diverses gimnastes i recepció immediata del propi aparell o el
de la companya després de:
• Un element dinàmic amb rotació corporal sota el vol de l'aparell amb pèrdua del control visual de l'aparell
• Amb pas per sobre, per sota, o a través d'un o diversos aparells i / o gimnasta (s)
• Possible pas per sobre, per sota o a través amb l'ajuda d'una o més companyes i / o aparells: suport actiu
sobre la gimnasta (s) o sobre els aparells o elevació per una o més companyes i / o els aparells

CR, CRR
• A la Col·laboració amb element dinàmic de rotació corporal, una o més gimnastes, implicades en l'acció principal de rotació corporal, poden llançar o recuperar els seus
propis aparells en Col·laboració amb les seves companyes. La Col·laboració és vàlida.
• En els passos per sobre dels aparells, aquests no poden estar simplement estesos a terra i han de elevar-se almenys a l'altura del nivell del genoll.
• Les Col·laboracions amb rotació poden combinar-se amb les col·laboracions amb llançaments simultanis
de la col·laboració s'obté per la suma dels valors dels dos components.
• Les Col·laboracions amb rotació no poden combinar-se amb CC.

o recepcions simultànies

. En aquests casos, el valor

Criteris addicionals per,
CR, CRR:
sense l'ajuda de la (es) mans (s): +0.10
fora del camp visual: +0.10
• Per CR, CRR: Quan está executat com a mínim per 1 gimnasta que realitza l'acció principal de la rotació corporal amb pèrdua del control visual, vàlid un cop per
Col·laboració amb rotació corporal: en el llançament i / o recuperació. El valor dels criteris s'atorga un cop pel llançament i / o per la recuperació independentment del
nombre de gimnastes.

Amb el suport de:
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6.5. Les Col·laboracions són vàlides si són executades per totes les 5 gimnastes sense qualsevol de les següents faltes greus:
a) Les 5 gimnastes no participen en la (es) acció (és) de la Col·laboració
b) Pèrdua de l'aparell, inclosa 1 o 2 maces
c) Pèrdua d'equilibri amb suport sobre la mà o l'aparell o caiguda de la gimnasta
d) Col·lisió entre les gimnastes o els aparells
e) Gimnasta o aparell immòbil / gimnasta sense aparell, cada cas durant més de 4 segons
f) Amb un element prohibit
g) Elements pre-acrobàtics amb tècniques no autoritzades (Exemple: tombarella amb vol)
h) L'aparell es llança a la companya després que aquesta completa la rotació (l'aparell té d'estar en vol durant la rotació)
i) L'aparell que es salta no pot estar posat a terra. ha d'estar a l'altura dels genolls o estar en moviment

6.6. Elements prohibits a les Col·laboracions
• Accions o posicions recolzant-se en una o diverses companyes, sense contacte amb el terra, mantingudes durant més de 4 segons.
• Transportar o arrossegar a una gimnasta per terra durant més de 2 passos
• Caminar - amb més d'1 suport- sobre una o diverses gimnastes agrupades
• espagat frontal o lateral a terra amb parada a la posición
• Recolzament sobre una o dues mans o sobre els avantbraços sense altre contacte amb el terra, sense inversió o roda lateral i amb parada a la posició vertical.
• Formar piràmides

Amb el suport de:
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7. Nota de Dificultat (D): Els (as) jutges- D avaluen les Dificultats, apliquen la nota parcial i dedueixen les possibles penalitzacions, respectivament:
7.1. Subgrup 1 (D1)
Dificultat
Dificultats Corporals, en el seu ordre de realització

Mínim / Màxim
Mínim 3/Màxim segons Normativa

Penalització 0.30
Menys d'1 Dificultat de cada Grup Corporal(,,): Penalització per cada
Grup Corporal que falti
Una dificultat corporal de cada grup Corporal no executada
simultàniament o en molt ràpida successió (no en subgrups) per les 5
gimnastes

Dificultats d'Intercanvi, en el seu ordre de
realització
Combinacions Passos de Dansa

Segons Normativa

Menys de 3 BD realitzades o mes segons normativa
Menys ED dels exigits o mes segons normativa

Mínim 1

Absència 1- Mínim/Maxim segons normativa

Mínim / Màxim
Màxim 1
Mínim 4

Penalització 0.30
Més d'1
Absència mínim 1/ Maxim segons normativa

7.2. Subgrup 2 (D3)
Dificultat
Elements Dinàmics amb Rotació
Col·laboracions
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EXERCICIS DE CONJUNT - EXECUCIÓ (E)
1. L'Avaluació pel Jurat d'Execució
1.1 Totes les desviacions de l'execució correcta es consideren errors tècnics o artístics i han de ser avaluats en conseqüència pels (es) jutges. La magnitud de la deducció per
a les petites, mitjanes o grans faltes es determina pel grau de desviació de la correcta realització. Les següents deduccions s'aplicaran per a totes i cada desviació artística
itècnica perceptible a partir de l'execució perfecta esperada. Aquestes deduccions s'han d'aplicar independentment de la dificultat de l'element de l'exercici.
1.1.1. Error Petit 0.10: qualsevol desviació menor o lleu de l'execució artística o tècnica perfecta.
1.1.2. Error Mitja 0,20-0,30: qualsevol desviació distintiva o significativa de l'execució artística o técnica perfecta.
1.1.3. Error Gran 0.50+: qualsevol desviació important o greu de l'execució artística o tècnica perfecta.

2. Nota d'Execució (E): 10.00 punts
La nota- E- inclou deduccions per:
• Faltes Artístiques
• Faltes Tècniques

3. Panell-E
Els (as) Tutors de Joc d'Execució es divideixen en 2 subgrups:
➢ El primer (I) subgrup - 1 Tutor de Joc avalua les faltes Artístiques de l'exercici
➢ El segon (E) subgrup - 1 Tutor de Joc avalua les faltes tècniques.
El total de deduccions de la nota E s'obtindrà per la suma de les deduccions de les dues notes parcials E- (Artística i Tècnica).

Amb el suport de:
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4. Component Artístic
4.1. Contacte amb l'aparell i les gimnastes
4.1.1. A l'inici o durant l'exercici, una o diverses gimnastes no poden romandre sense aparells durant més de 4 segons.
4.1.2. Si els aparells i les gimnastes no inicien el moviment simultàniament, els diferents moviments subsegüents han de succeir-se ràpidament dins d'un interval
màxim de 4 segons per evitar l'estatisme d'una o diverses gimnastes / aparells.
4.1.3. Durant les Col·laboracions és possible que una o diverses gimnastes estiguin en possessió de dos o més aparells i les seves companyes sense aparell, sota la
condició que aquesta situació duri 4 segons o menys.
4.1.4. Al final de l'exercici, cada gimnasta pot subjectar o estar en contacte amb un o diversos aparells. En aquest cas, una o diverses gimnastes poden estar si
aparell en la posició final.
4.1.5. És possible iniciar o finalitzar un exercici "elevant" a una o diverses gimnastes amb suport sobre els aparells i / o les gimnastes; en el cas de la posició inicial
les gimnastes han de desfer la elevació en no més de 4 segons un cop comença l'exercici.
4.2. Unitat de Composició - Música i Moviment: totes les normes exposades en els Ejercicicos Individuals, són també vàlides per als exercicis de Conjunt, de tal manera que
la composició és una creació harmònica i estructurada d'acord amb la idea guia, que es basa en el caràcter de la música, i no en una sèrie d'elements sense relació.
4.3. Expressió Corporal: El treball col·lectiu del Conjunt ha d'incloure la mateixa bellesa, elegància i intensitat de moviments de totes les gimnastes.
4.4. Varietat
4.4.1. Formacions: mínim 6
EXPLICACIONS
Les Formacions s'haurien de crear amb una varietat en el següent:
• Ubicacions en diferents àrees del practicable: centre, cantonades, diagonals, línies,
• Distribució de les posicions dins de les formacions (mirant endavant, enrere, una a una altra, etc.)
• Disseny: cercles, línies en totes les direccions, triangles, etc.
• Amplitud: mida / profunditat del disseny (ampli, tancat, etc.).

4.4.2. Intercanvis: S'han d'utilitzar diversos tipus de llançaments i / o recepcions.
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EXPLICACIONS
• Diverses Altures dels llançaments, incloent altures mixtes on alguns volen molt alts i altres a una alçada mitjana a la
vegada
• Diverses tècniques per als llançaments
• Diverses tècniques per a les recepcions
• Diverses combinacions dels mateixos o diferents criteris

4.4.3. Organització del Treball Col·lectiu
• El caràcter típic de l'exercici de conjunt és la participació de cada gimnasta en el treball homogeni del grup amb esperit de cooperació.
• Cada composició ha de tenir diversos tipus d'organització del treball col·lectiu amb un mínim d'1 de cada un dels següents tipus de treball col·lectiu
(veure Explicacions: Guia per al Treball Col·lectiu). Hi ha d'haver un equilibri entre els diferents tipus de organització del treball col·lectiu, de tal manera
que un tipus no predomini en la composición (Exemple: major part de l'exercici en Sincronització)
• Cada composició ha de tenir diversos tipus d'Col·laboracions. Hi ha d'haver un equilibri entre els diferents tipus de Col·laboracions, de tal manera que un
tipus no predomina a la composició (Exemple: major part de l'exercici amb Col·laboracions

)

Explicacions
Guia per al Treball Col·lectiu
1. Sincronització: execució simultània del mateix moviment amb la mateixa amplitud, velocitat,
dinamisme, etc.
2. Execució "Coral": execució simultània de diferents moviments (per les 5 gimnastes o en subgrups) amb
diferent amplitud, o velocitat o direcció.
3. Ràpida successió o "Cànon": execució per les 5 gimnastes (o subgrups) una després de l'altra. El
moviment comença immediatament després o durant el mateix moviment de la gimnasta prèvia o del
subgrup.
4. Contrast: execució per les 5 gimnastes (o subgrups) en contrast per velocitat (lent-ràpid) o intensitat
(amb força-suavitat) o nivell (de peu-terra) o direcció o moviment (pausa-continu)
4.4.4. Direccions i Desplaçaments: crear dissenys diferents per a la utilització de tot el practicable de forma variada i completa, gimnasta en vol, de peu, a terra,
corrent, amb saltirons, passos, etc.
4.4.5. Elements Aparells: els elements d'aparells s'han d'executar en diversos plans, en diferents direccions, sobre diferents parts del cos, amb diferents tècniques,
etc. Quan es repeteixen els elements d'aparell o s'executen tots en el mateix pla sense cap canvi, aquesta manca de varietat es penalitza.
Amb el suport de:
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5. FALTES
ARTÍSTIQUES

0,1

CONTACTE
AMB
APARELL /
GIMNASTES

IDEA
DIRECTRIU:
CARÀCTER
L'estil i
caràcter dels
moviments
reflecteix el
caràcter de la
música;
aquest
carácterconfo
rma una idea
guia que es
desenvolupa
al

El caràcter definit
está Present entre
o durant la majoria
(però no tots) el
elements /
moviments
d'enllaç i els Passos
de Dansa

0,2

0,3
A l'inici o durant el
exercici, una o
diverses gimnastes
estan sense aparell
durant més de 4
segons
Cap gimnasta està
en contacte amb
l'aparell a la posició
final
A l'inici del exercici,
una gimnasta està
en una posició
elevada durant més
de 4 seg.
El caràcter o estil
definit no está
completament
desenvolupat en els
Passos de Dansa;
que es mostren
principalmente
com passos,
carreres o saltets
en els accents
musicals sense
tenir en compte
l'estil musical
específic

0,4

0,5

No hi ha un Carácter
definit de moviment
entre les dificultats, que
es presenten com una
sèrie de dificultats sense
un estil de moviment
connectat a la música.

0,6

0,7

0,8

0,9

1.00

Els Passos de Dansa i
els Moviments d'enllaç
no tenen un Caràcter
definit

El carácter definit només
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5. FALTES
ARTÍSTIQUES
principi, al mig
i al final de
l'exercici

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.00

està present durant la
combinación de Passos
de dansa
El caràcter definit
està present entre
o durant alguns
dels elements de
enllaç i moviments
Transicions d'una
formació a una
altra poc lògiques,
no ben
connectades.
Les gimnastes
caminen o corren
entre les
formacions
(almenys la
meitat)mancant
d'una relació lògica
o harmonia amb la
unitat / idea guia

IDEA GUIA:
Connexions
entre
formacions

RITME
Harmonia
entre els
moviments i:
accents
musicals,
frases i tempo

Interrupció aïllada,
cada vegada fins
1.00 punt

Tot l’exercici
está
desconnectat
del ritme
(Música de
fons)
Introducció musical
més llarga de 4
segons sense

Absència de harmonia
entre la música i el
moviment al final del
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5. FALTES
ARTÍSTIQUES
CANVIS
DINÀMICS
Energia, força,
velocitat i
intensitat dels
moviments
correspon als
canvis
dinàmics en la
música

EXPRESIÓ
CORPORAL

0,1

0,2

0,3
moviment
Els moviments de
les gimnastes no
respecten els canvis
dinàmics en la
música o els
moviments de
les gimnastes no
creen canvis
dinàmics quan
la música no té
canvis dinàmics
Participació
insuficient dels
segments corporals
inclosa la cara de
totes les gimnastes

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.00

exercici
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6. Faltes Tècniques
Totes les penalitzacions enumerades es donen cada vegada, independentment de la quantitat de gimnastes en falta (penalitzacions generals), llevat que s'especifiqui el
contrari en lletra negreta (aquestes falles es donen per a cada gimnasta)
Penalitzacions
Petites 0.10
Mitjanes 0.30
Grans 0.50 o mes
Movimientos Corporales
Tècnica de Base
Postura incorrecta d'un segment corporal
Posició asimètrica dels espatlles i / o del
tronc durant una dificultat corporal
durant un moviment, incloent la posició
incorrecta del peu i / o del genoll, colze
doblegat, espatlles elevades, etc.
Salts
Recepció pesada
Recepció incorrecta: visible esquena
Forma incorrecta amb gran
arquejada a la fase final de recepció del
desviació
salt
Forma incorrecta amb petita desviació
Forma incorrecta amb desviació mitja
Forma amb gran moviment de
Vaivén
Forma amb petit moviment de Vaivén
Forma amb moviment de Vaivén mitjà
Equilibris

Forma incorrecta amb petita desviació
Forma no mantinguda com mínim 1 segon

Forma incorrecta amb desviació mitja

Forma incorrecta amb gran
desviació

Rotacions

Forma incorrecta amb petita desviació

Forma incorrecta amb desviació mitja

Forma incorrecta amb gran
desviació

Recolzament del taló durant una part de la
rotació quan executada en "relevé"
Saltet (s) sense desplaçament
Elements
Pre-acrobàtics

Recepció pesada

Sincronització

Absència de sincronització entre el
moviment individual i el del conjunt
Línia (s) Imprecisa a la formació

Formacions

Forma ni fixada ni mantinguda durant la
rotació de base
Eix del cos no vertical i acabar amb un pas
Saltet (s) amb desplaçament
Tècnica no autoritzada en element
preacrobático o no preacrobático
Caminar en posició d'equilibri invertit
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Aparells
Col·lisió

Col·lisió entre les gimnastes
/ aparells (+ Totes les
conseqüències)

Pèrdua del aparell
Per a la pèrdua del aparell
la Tutora de Joc
penalitzarà una vegada,
independent del nombre
de gimnastes, basant-se
en el nombre total de
passos utilitzats per
recuperar el aparell més
allunyat

Pèrdua i recuperació sense desplaçament
Pèrdua i recuperación després de 1-2 passos: 0.70
Pèrdua i recuperación després de 3 o més passos: 1.00
Pèrdua amb sortida del practicable (independent de la
distància): 1.00
Pèrdua de l'aparell que no surt de l'practicable i ús de
l'aparell de reemplaçament: 1.00
Pèrdua de l'aparell (sense contacte) al final del exercici: 1.00

TECNICA

Trajectòria imprecisa i recuperació al vol
amb 1 pas

Recepció incorrecta amb la
ajuda involuntària de l'altra
mà (Excepció per a la pilota:
recepcions fora del
camp visual)

Trajectòria imprecisa i recuperació al vol amb 2 o més
passos; passos
"Chassé" en R
Aparell inutilitzable: 0.70

Recepció incorrecta amb contacte
involuntari amb el
cos

Aparell estàtic ** (Independent del nombre
de gimnastes)
Durant la col·laboració immobilitat visible
d'un o
diversos aparells durant més de 4 segons,
independent del nombre de gimnastes
Amb el suport de:
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CORDA
Maneig incorrecte o recepció: per
l'amplitud o la forma o el pla de treball,
corda no subjecta pels dos caps
(cadavegada)
Pèrdua d'un cap de la corda sense interrupció
de l'exercici (Cada gimnasta)
TECNICA DE BASE

Pèrdua d'un cap de la corda amb interrupció de
exercici (cada gimnasta)

Pas a través de la corda: peus enganxats a la
corda
(Cada gimnasta)
Enrotllament involuntari al voltant del cos o de
un segment amb interrupció de l'exercici (Cada
gimnasta)
Nus sense interrupció del exercici (cada
gimnasta)
CERCOL

TECNICA DE BASE

Maneig incorrecte o recepció: alteració
del pla de treball, vibracions, rotació
irregular sobre el seu eix vertical
Recuperar després de llançar: contacte
amb l'avantbraç
rodament involuntàriament incomplet
sobre el cos
Rodament incorrecte amb rebot

Nus amb interrupció del exercici (cada gimnasta)

Recuperar després de llançar: contacte amb el
braç

Pas a través del cèrcol: ensopegar amb els peus
(cada gimnasta)
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PILOTA

TECNICA DE BASE

Maneig incorrecte: pilota recolzada en
l'avantbraç
("Agafada") o visiblement apretada amb
els dits
Rodament involuntàriament incomplet
sobre el cos
Rodament incorrecte amb rebot
Pilota recuperada involuntàriament amb
les dues
mans (Excepció: recuperació fora del
camp visual)
MACES

TECNICA DE BASE

Maneig incorrecte: moviments
irregulars, braços massa separats durant
els molins, etc.
Alteració de la sincronia de la rotació de
les maces durant llançament i
recuperació
Manca de precisió en els plànols de
treball durant els moviments asimètrics
CINTA

TECNICA DE BASE

Alteració del dibuix de la cinta
(Serpentines, espirals insuficientment
atapeïdes, sense la mateixa altura,
amplitud, etc.) (Cada vegada)
Maneig incorrecte: transmissió
imprecisa, vareta subjecta
involuntàriament pel centre, enllaç
incorrecte entre dibuixos,espetec de la
cinta (cada vegada)

Enrotlle involuntari al voltant del cos o de un
segment, amb
interrupció de l'exercici (Cada gimnasta)

Nus sense interrupció del exercici (cada
gimnasta)

Nus amb interrupció del exercici (cada gimnasta)
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L'extrem de la cinta queda a terra
involuntàriament durant l'execució de
dibuixos,
llançaments, "escapades", etc. (Fins a 1
metre)

L'extrem de la cinta queda a terra
involuntàriament
durant l'execució de dibuixos, llançaments,
"escapades", etc. (Més d'1 metre)
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