Federación Galega de Ximnasia
Rúa Carlos Maside s/n 32002 OURENSE TF 988238999- - info@ximnasia.com

ACORDOS COMITÉ TÉCNICO XIMNASIA RÍTMICA
OURENSE, 02/10/2016
1. NORMATIVAS: ESCOLAR e PROMOCIÓN.
Apróbanse as modificacións nas normativas PROVISIONAIS do Cpto. Galego Escolar 2017 e do
Cpto Galego de Promoción 2017 (as cales se adxuntan e se colgarán na web da Federación).

2. TECNIFICACIÓN.
A data da reunión non está establecido o presuposto co que se contará para a tecnificación de ximnasia
rítmica en 2017, nembargantes acórdase o seguinte de cara a próxima tempada:
- Data: Xaneiro ou Febreiro de 2017 (segúndo a dispoñibilidade das adestradoras que dirixan a
tecnificación)
- Obxectivo: Conseguir que as ximnastas da tecnificación entren en finales nos Cptos. de España os que
acudan. Para elo proponse correxir os montaxes das ximnastas do grupo 1 e 2 de tecnificación (adxuntamos
informe emitido por Blanca e Manola Belda).
- Apertura dun Clinic, durante a duración das xornadas de tecnificación, para mellora e ampliación de
coñecementos das adestradoras de Galicia.
- Captación e selección de ximnastas dos anos 2007/08 que teñan como obxectivo competir a nivel
federado en 2017. Estas ximnastas acudirán a unha das xornadas da tecnificación para ser evaluadas polo tanto
non se lles abonarán os gastos de desprazamento e/ou manutención (correrán pola súa conta ou dos seus clubes).
Acórdase convocar as seguintes:
- Club Maniotas: María Rodríguez López, Zaira Rodríguez Moreira, Zulema Camisón Araujo,
Naiala Camisón Araujo, Rebeca Fernández Pedrosa, Naiara Vieitez Marcuño.
- Club Escola X. Pavillón: Candela Chaparro Gómez, Claudia Babarro Gómez, Mariña
Rodriguez Rodríguez, Paula Martínez Villar, María Pereira Vázquez, Noa Codeso Pacios e Laura Bindi Prieto.
- Poden enviar solicitude para optar a captación todos aqueles clubes que teñan ximnastas que
cumpran requisitos (ser nadas en 2007/08 e ter como obxectivo competir a nivel federado en 2017). Deberán
enviar a Federación un vídeo da ximnasta para acreditar o seu nivel técnico. Prazo límite: 30 de Novembro

3. PROPOSTAS E PREGUNTAS

