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• DESCRIPCIÓ MODALITAT ESPORTIVA 

 

Durant el curs, el CEEB organitza tres fases de competició de Gimnàstica Estètica de 
Grup. 
 
 

• 1a Fase 
• 2a Fase 
• 3a Fase i Final 

 
 
 

 

 

 

 

 

• CALENDARI 
 

El Calendari es presenta a principi de curs i es penja a la nostra pàgina web: 
www.ceeb.cat . A aquest document també trobareu la data límit d’inscripció. 
 

 

• CATEGORIES 
 

Categoria CEEB Any naixement AEGEG 

Benjamí 2008 i posteriors Infantil 8-10 anys 

Aleví  2006, 2007 i 2008 Infantil 10-12 anys 

Infantil  2004, 2005 i 2006 Infantil 12-14 anys 

Júnior 2002, 2003 i 2004 Júnior 

Sènior 2001 i anteriors Sènior 

 

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. 

 

https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
tel:935112040
http://www.ceeb.cat/
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• MODALITAT DE COMPETICIÓ 
 

o Programa Llarg: categories infantil, júnior i sènior. 
- 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. Aquesta 
competició serà la 2a Fase de la Copa Espanya. 

 
- 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. Aquesta 
competició serà la 2a Fase de la Copa d’Espanya. 

 
 

o Programa Curt: categories júnior i sènior. 
 

 
 

 

• INSCRIPCIONS 
 

Les inscripcions es tramiten mitjançant la nostra “Aplicació de Llicències”. 
 
Totes les entitats disposen d’un nom d’usuari i contrasenya. Si ets una nova entitat, 
contacta amb nosaltres per donar-te d’alta al CEEB! 
 
A la nostra web, trobaràs tutorials que t’ajudaran i et guiaran pas a pas per poder 
tramitar les llicències i inscripcions dels participants i tècnics de la teva entitat. 
 
Aquest curs serà requisit imprescindible portar les llicències dels esportistes, 
tècnics i delegats a totes les competicions i/o trobades. 
 
Totes les entitats participants a les competicions del CEEB, hauran d’inscriure’s també a 
l’aplicatiu de PlayOff de l’AEGEG com a entitat (cost 0€) i crear les llicències de tots/es 
els/les participants escollint la opció de “llicència escolar” (cost 0€). A la web de 
l’AEGEG, trobareu el manual d’inscripció a l’aplicatiu:  
http://www.aegeg.com/doc/Guia_rapida_de_ayuda_gestion_licencias_v2.00.pdf 
 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
tel:935112040
https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php
http://www.aegeg.com/doc/Guia_rapida_de_ayuda_gestion_licencias_v2.00.pdf
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• ASPECTE ECONÒMIC 
 

Tots els participants han de pagar de manera individual una assegurança i una 
llicència, la suma d’aquests dos conceptes és l’anomenada Llicència esportiva.  
 

 

LLICÈNCIA ESPORTIVA 

 
 

*ASSEGURANÇA LLICÈNCIA TOTAL 

Esportistes nascuts posterior al 2010 1,10 € 1,00 € 2,10 € 

Esportistes nascuts entre 2000-2009 3'30 € 5,50 € 8,80 € 

Entrenador/Tècnic/Delegat 5,70 € 5,50 € 11,20 € 

Esportistes majors de 18 anys 18,00 € 5,50 € 23,50 € 

 

*L’assegurança és un pagament anual, si l’esportista participa en altres esports amb el 
CEEB, aquesta queda subvencionada. 
 

Finalment, haurà de fer el pagament de la inscripció a la competició, que serà per 
Grup/Conjunt. 
 

 

INSCRIPCIÓ COMPETICIÓ 

 
Les 3 fases 

Inscripció per grup 35,00 € 

 

El cost de la inscripció de les noves entitats és el següent:  
 

 

INSCRIPCIÓ 

Inscripció entitat 1,00 € 

 

 

https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
tel:935112040
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• MÚSIQUES 
o Programa Llarg: 

- 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) 
 

o Programa Curt: 
- La durada de la música per a les categories júnior i sènior serà de 

1:30 minuts a 1:45 minuts. La música serà obligatòria: tango. 
 

Les músiques es penjaran com a document adjunt a l’Aplicació de Llicències, en el 
moment de realitzar la inscripció del grup. 
 
El format sempre haurà de ser MP3 i el nom de l’arxiu haurà de tenir aquesta 
estructura:  
nom del grup_categoria_nivell_entitat 

 
Exemple Equip/grup/conjunt:      Fades_benjamiC_Catalonia 

 

*Cada entitat haurà de portar el seu Pendrive igualment, com a còpia de 
seguretat, amb la corresponent identificació (nom de l’esportista o grup, 
categoria, nivell i entitat) 

 

 

• HORARIS I ADREÇA DEL LLOC 
 

Les jornades solen celebrar-se en horari de matí o de tarda i la convocatòria s’envia 
per correu electrònic als responsables de les entitats. 
Les fases de competició es celebren al CEM Mar Bella (Av. del Litoral, 86, 08005 
Barcelona). 

 

 

• CONTACTA AMB NOSALTRES 
 

esportindividual@elconsell.cat 
93 511 20 40 

 

https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
https://goo.gl/maps/mNSq2Na9VVH2
tel:935112040
mailto:esportindividual@elconsell.cat

