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CALENDARI 
 
Es celebren tres fases de competició de març a maig aproximadament.  
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  
 
Tota la documentació cal tramitar-la per Internet mitjançant l’aplicatiu de llicències del Consell: 
http://ceeb.playoffinformatica.com com a màxim 10 dies abans de la competició. 
 
Per poder fer-ne us, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. Aquestes dades 
seran facilitades pel CEEB un cop feu efectiva la inscripció de centre. 
 
 
ASPECTE ECONÒMIC 
 
El pagament es farà a través de l’ aplicatiu de llicències mitjançant una targeta bancària de crèdit 
o de dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre el comprovant.  
 
Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració dels 
esdeveniments.       
 
 
 LLICÈNCIES   

 
Llicència esportiva vigent per al curs 2016-2017   5,50€ 
Llicència per a nens i nenes nascuts els anys 2009 i 2010  1,00€ 
Llicència d’ entrenadora o delegada               5,50€  
 
 ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA 

 
L’ assegurança és un pagament anual, si l’esportista participa en altres esports amb el Consell 
queda subvencionada.  
  
Assegurança d’ entrenadora o delegada       5,50€ 
Assegurança d’ esportistes nascudes l’any 2009 i 2010     1,00€     
Assegurança d’ esportistes nascudes del 2008 al 1999     3,00€ 
Assegurança d’ esportistes nascudes el 1998 i anteriors     16,00€ 
 
 INSCRIPCIONS 

 
Inscripció per cada grup  (les tres fases)                      35,00€ 
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NIVELLS 
 
Nivell A: pels grups de nivell més avançat. 
 
Participaran obligatòriament en aquest nivell tots els classificats de la meitat cap amunt en 
el rànquing de competicions organitzades per l’AEGEG celebrades just abans de la 1a fase 
del CEEB. 
 
Nivell B: pels grups d’iniciació més novells, i/o classificats de la meitat cap avall en el 
rànquing de competicions organitzades per l’AEGEG celebrades just abans de la 1a fase 
del CEEB. 
 
CATEGORIES  
 
 Benjamí   anys 2007 i posteriors  AEGEG (8-10 anys)  
 Aleví    anys 2005, 2006 i 2007  AEGEG (10-12 anys) 

    Infantil            anys 2003, 2004 i 2005                AEGEG (12-14 anys) 
    Junior             anys 2001, 2002 i 2003  
    Sènior             anys 2000 i anteriors  

 
Per tal d’afavorir la creació de grups, es permetran dues gimnastes més grans i/o dues més petites 
del que correspon a la categoria que participi. Qualsevol dubte al respecte, cal consultar amb el 
CEEB. 
 
 
MÚSIQUES nou! 
 
La durada màxima de benjamins, alevins i infantils serà de 2:00 a 2:30  minuts (+/- 5 segons) 
La durada màxima de juniors i sèniors serà de 2:15 a 2:45  minuts (+/- 5 segons) 

 
Les músiques es penjaran a l’aplicatiu de llicències del CEEB com a document adjunt i en format 
MP3, en el moment de la INSCRIPCIÓ del grup.  
 
A l’arxiu cal posar el nom del grup, categoria, nivell i entitat sense espais.   
 
 
Exemple de grup: 
 
Màgiques_aleviA_Eixample 
 

 
 
 


