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CALENDARI 
 
Es celebren dues jornades de competició amb tres modalitats (Figures, Rutines Tècniques i Rutines 
Lliures) i una Trobada/exhibició. Comença el mes de març i acaba el mes de juny. 
 
*Consultar el Calendari de les competicions al nostre espai web. 
 

CATEGORIES 
 
CATEGORIA A – Nivells 1,2,3 
Pre-benjamí  anys 2009 i 2010 1r i 2n Primària  
Benjamí  anys 2007 i 2008 4rt i 3r Primària 
Aleví    anys 2005 i 2006 6è i 5è Primària 
 
CATEGORIA B – Nivells 1,2,3 
Infantil   anys 2003 i 2004 1r i 2n E.S.O   
Cadet   anys 2001 i 2002 3r i 4rt E.S.O 
 
CATEGORIA C – Nivells 2,3 
Juvenil   anys 1999 i 2000 1r i 2n de Batxillerat   

 
ASPECTE ECONÒMIC 
 
El pagament es farà a través de l’Aplicatiu de llicències del CEEB mitjançant una targeta bancària 
de crèdit, dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre el comprovant amb el codi d’albarà 
en el concepte.  
 
Serà imprescindible realitzar el pagament (llicència, assegurança i inscripció per 
participant) abans de la celebració de la competició.       
 

 INSCRIPCIÓ ENTITAT       1,00€       
 

 LLICÈNCIES   
 

Llicència esportiva vigent per participants nascuts els anys 1999-2007  5,50€ 
Llicència esportiva vigent per participants nascuts els anys 2009-2010  1,00€ 
Llicència de delegat/a o entrenador/a      5,00€  
 

 ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA 
 

*L’assegurança és un pagament únic i anual, si l’esportista participa a altres esports amb el 
Consell, queda subvencionada.  
  
Assegurança d’ esportistes nascuts l’any 2009 i 2010    1,00€     
Assegurança d’ esportistes nascuts del 1999-2007     3,00€ 
Assegurança de delegat/a o entrenador      5,50€ 
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 INSCRIPCIONS 

 
Inscripció per grup a totes les Competicions i Trobada     35,00€ 
Inscripció per grup a la Trobada        30,00€ 
 

MÚSIQUES nou! 
 
Les músiques es penjaran a l’Aplicatiu de llicències del CEEB com a document adjunt i en format 
MP3 en el moment de realitzar la INSCRIPCIÓ.  
 
A l’arxiu cal posar el nom del grup, la categoria, el nivell i l’entitat sense espais.  
 
Exemples: 
 
Boletes_A3_Escola1 
Mitjanes_B1_Escola2 
 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ 
 

 Data límit d’inscripció Competició Figures i Rutines Tècniques Categoria B i C: 
Dimarts 14 de febrer  

 Data límit d’inscripció Competició Figures i Rutines Tècniques Categoria A: 
Dimarts 28 de febrer 

 Data límit d’inscripció Competició Rutines Lliures: 
Dimarts 18 d’abril  

 Data límit d’inscripció Trobada: 
Dimarts 23 de maig  

 

CONTACTE 
 
Departament d’Esports Individuals.  
Tel. 93 511 20 40. 
enieto@elconsell.cat  
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