
IV Torneo Nacional de Ximnasia Rítmica
VIRAVOLTA SANTIAGO 2023

Domingo 12 de Marzo de 2023
Pavillón de Santa Isabel, Santiago de Compostela)

DISCIPLINA
Ximnasia Rítmica

COMITÉ ORGANIZADOR
CLUB XIMNASIA RÍTMICA VIRAVOLTA
Teléfono+34 690 39 66 69 (Sólo WhatsApp)
Email: info@clubviravoltasantiago.com
Web del evento: www.clubviravoltasantiago.com
Instagram: @clubviravoltasantiago.ritmica

UBICACIÓN
PAVILLÓN DE SANTA ISABEL
Rúa de Tras Santa Isabel, s/n, 15705Santiago de Compostela, A Coruña

DATA
 12 de Marzo de 2023

DELEGACIÓN POR CLUB*
CONXUNTOS: Máximo 2 en total (+1 de reserva)
INDIVIDUAIS: Máximo 2 en total
*Non aplicable ó club organizador

COTA DE INSCRICIÓN 
Individual: de balde
Conxunto: de balde

INSCRICIÓN
- As inscricións realizaranse enviando o formulario cuberto en todos os seus campos en formato
pdf a torneoviravoltajael@gmail.com
- O número de participantes é limitado, polo que a admisión será por orde de inscrición.
- Data de inscrición dende o 19 de febreiro de 2023 ás 22.00h. ata o 24 de febreiro ou ata
agotar prazas. 
- É obrigatorio que todos os participantes (ximnastas e técnicos) teñan tramitada a licenza
federativa en vigor. 
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Nivel Base Conxuntos: alevín, infantil, cadete e xuvenil.
Nivel Base Individual: xuvenil 07/06;  xuvenil 05 e anteriores.
Nivel Absoluto Conxuntos: infantil.

Nivel Escolar Conxuntos: iniciación, prebenxamín e infantil.
Nivel Promoción Conxuntos: benxamín.
Nivel Prebase Conxuntos: infantil e xuvenil.

MÚSICAS E CARTÓNS FEDERATIVOS
Avisaremos telematicamente ós clubes participantes de cómo envialas unha vez
publicado o programa de inscritos. 

PROGRAMA PROVISIONAL COMPETICIÓN e CATEGORÍAS CONVOCADAS
9.00h-11.30h. NIVEL NACIONAL (CONXUNTOS E INDIVIDUAL)
Categorías convocadas: 

12.00h.-14.00h. NIVEL AUTONÓMICO (CONXUNTOS)
Categorías convocadas:

PREMIOS
INDIVIDUAL
Os tres primeiros clasificados.

CONXUNTOS
Os tres primeiros conxuntos clasficados en cada categoría. 
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SEGURO
Todos os participantes deberán de posuír a licenza federativa en vigor. Ademais, o club non se
fai responsábel dos obxectos que se poidan extraviar.

DEREITO IMAXE
Todos os participantes autorizan o uso de material fotográfico e audiovisual das actividades
que se leven a cabo durante o evento para a difusión na páxina web, redes sociais, medios de
comunicación, uso interno de memorias e proxectos do club, documentos e material gráfico
impreso como carteles, folletos e manuais ó Club Ximnasia Rítmica Viravolta. 

ENTRADAS PÚBLICO
De balde.

REDES SOCIAIS
Instagram @clubviravoltasantiago.ritmica
Facebook Club Ximnasia Rítmica Viravolta
Twitter @ClubViravolta

NORMATIVAS
O torneo rexirase pola normativa oficial da FGX e da RFEG.

ATENCIÓN
A competición desenvolverase en dúas quendas co obxetivo de axilizar o evento e non superar
o aforo na instalación. Haberá por tanto dúas entregas de trofeos (unha para cada quenda).

Na entrega de trofeos só desfilarán os/as ximnastas clasificadas nos tres primeiros postos.


