
 

 
 
 

XXVI GIMNAESTRADA "CIUTAT D'IGUALADA"
 

 

Aquesta XXVI GIMNAESTRADA és una exhibició esportiva, no competitiva, en la qual poden 
exhibir-se les modalitats dintre del nom de la gimnàstica
 
Tot en gimnàstica… rítmica, estètica de grup, artística, aeròbic, mini tramps, steeps, jazz, etc. 
Tots ells en exhibició en continu. 
 

HI PODEN PARTICIPAR:  
 

• GIMNASSOS 

• ESCOLES 

• CLUBS  

• CENTRES EDUCATIUS 

• GRUPS MASCULINS, FEMENINS O MIXTES, INFANTILS I ADULTS 
 

Cada entitat podrà oferir les
només podrà actuar en un màxim de dues.
 
Les actuacions duraran 4 minuts
 
El club organitzador es reserva el dret de presentar el número d’actuacions
donar sentit a la temàtica escollida
 
OBSERVACIONS:  
 
Per tal de donar dinamisme, agrairíem que cada entitat portés coreografies de diferents 
modalitats gimnàstiques.  
 
NO ESTAN PERMESOS EXCERCICIS QUE HAGIN PARTICIPAT EN COMPETICIÓ 
 
La música s’haurà d’enviar prèviament per correu electrònic a club@igualada
o equip que no ho faci, NO PODRÀ PARTICIPAR
 
Cada grup haurà d'estar degudament documentat amb la seva mútua mèdica, seguretat social 
o similar, mútua esportiva, ja que l'organització no respon d'aquest tema. 
 
INSCRIPCIONS: Fins el dia 8 de 
termini.  
 
Inscripcions: IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA Tel. 640775671 (Laura)

GIMNAESTRADA "CIUTAT D'IGUALADA"

16 DE JUNY DE 2019 
 

GIMNAESTRADA és una exhibició esportiva, no competitiva, en la qual poden 
se les modalitats dintre del nom de la gimnàstica i la dansa.  

Tot en gimnàstica… rítmica, estètica de grup, artística, aeròbic, mini tramps, steeps, jazz, etc. 
n exhibició en continu.  

GIMNASSOS  

ESCOLES  

CENTRES EDUCATIUS  

GRUPS MASCULINS, FEMENINS O MIXTES, INFANTILS I ADULTS 

titat podrà oferir les exhibicions que desitgi tenint en compte que cada participant 
actuar en un màxim de dues. 

4 minuts com a màxim. 

El club organitzador es reserva el dret de presentar el número d’actuacions
donar sentit a la temàtica escollida.  

Per tal de donar dinamisme, agrairíem que cada entitat portés coreografies de diferents 

NO ESTAN PERMESOS EXCERCICIS QUE HAGIN PARTICIPAT EN COMPETICIÓ 

La música s’haurà d’enviar prèviament per correu electrònic a club@igualada
NO PODRÀ PARTICIPAR.  

Cada grup haurà d'estar degudament documentat amb la seva mútua mèdica, seguretat social 
o similar, mútua esportiva, ja que l'organització no respon d'aquest tema. 

de junyde 2019, NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS passat aquest 

CLUB GIMNÀSTIC AULA Tel. 640775671 (Laura) al mail: club@igualadacgaula.cat

GIMNAESTRADA "CIUTAT D'IGUALADA" 

GIMNAESTRADA és una exhibició esportiva, no competitiva, en la qual poden 

Tot en gimnàstica… rítmica, estètica de grup, artística, aeròbic, mini tramps, steeps, jazz, etc. 

GRUPS MASCULINS, FEMENINS O MIXTES, INFANTILS I ADULTS  

que desitgi tenint en compte que cada participant 

El club organitzador es reserva el dret de presentar el número d’actuacions necessàries per 

Per tal de donar dinamisme, agrairíem que cada entitat portés coreografies de diferents 

NO ESTAN PERMESOS EXCERCICIS QUE HAGIN PARTICIPAT EN COMPETICIÓ  

La música s’haurà d’enviar prèviament per correu electrònic a club@igualadacgaula.cat. El grup 

Cada grup haurà d'estar degudament documentat amb la seva mútua mèdica, seguretat social 
 

, NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS passat aquest 

club@igualadacgaula.cat 



 

 
 

XXVI GIMNAESTRADA "CIUTAT D'IGUALADA"
 

 

Nom del club, escola o entitat 
 
Adreça: 
 
Telèfon:  
 
Nom de l'entrenador o responsable
 

Nombre d’actuacions (marcar amb una creu el nº): 

 
COREOGRAFIA/ES  
 
Modalitat: 
 
Aparells / Material necessari: 
 
Música (temps de duració): 
 
Nom i Cognoms dels participants:
 

GIMNAESTRADA "CIUTAT D'IGUALADA"

INSCRIPCIONS 

Nom del club, escola o entitat : 

Nom de l'entrenador o responsable: 

Nombre d’actuacions (marcar amb una creu el nº): �1 - �2 - � 3 -�4

 

Nom i Cognoms dels participants: 

GIMNAESTRADA "CIUTAT D'IGUALADA" 

4 


