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1. Objectiu 

 

El I Trofeu: “Ciutat de Reus” de Gimnàstica Rítmica organitzat per l’Associació 

Esportiva Pare Manyanet Reus i té com a objectiu principal, promocionar la 

nostra ciutat a la resta de gimnastes i clubs de rítmica de Catalunya i poder 

oferir la possibilitat de realitzar el seu exercici fora de la pressió que suposen 

les competicions organitzades per la Federació Catalana de Gimnàstica 

Rítmica. Està adreçat a totes aquelles gimnastes que competeixen a la 

categoria de Copa Catalana o que participen en les competicions organitzades 

pel Consell Comarcal. 

 

Amb l’organització d’aquest trofeu, volem destacar l’esperit d’esforç, sacrifici, 

entrega i constància d’aquest esport, fent gaudir a les nostres participants d’un 

dia especial on podran compartir el seu treball i esforç amb la resta de 

companys/es i familiars, convertint-se en una especial diada lúdic-esportiva. 

Les gimnastes que assistiran a aquests trofeu podran gaudir de les exhibicions 

de gimnastes que han mostrat el seu interès per assistir a aquest trofeu i que 

actualment competeixen a nivell nacional com per exemple com Gerard López, 

Campió d’Espanya Absolut de Gimnàstica Rítmica 2015 i gimnastes del Centre 

d’Alt Rendiment de Sant Cugat que competeixen a nivell nacional. 

  



I Trofeu “Ciutat de Reus” 

19 de març de 2016 

Pàgina 4 de 8 

 

 

2. Destinataris del trofeu 

 

Aquest trofeu va dirigit a les següents categories de Consell Comarcal: 

�  Mini: individual B i conjunts B 

�  Pre-benjami: individual A i B i conjunts A i B 

�  Benjami: individual A i B i conjunts A 

�  Aleví: individual A i B  i conjunts A 

�  Infantil: individual A 

Per les següents categories de Copa Catalana i CCEE: 

�  Pre-benjamí: Copa nivell VII 

�  Benjamí: CCEE III/IV, Copa IV, V, VII i VIII (corda, pilota i mans lliures) 

�  Aleví: CCEE IV i Copa IV, V, VII i VIII (corda, maces, pilota i mans 

lliures) 

�  Infantil: Copa nivell IV, VII i VIII (maces, pilota, cinta i aro) 

�  Cadet / júnior: nivell VII i VIII (corda, aro, pilota i maces) 

�  Juvenil / sènior: nivell VII i VIII (aro, pilota, cinta i maces) 

 

Les inscripcions s’han accepta per ordre de recepció, fins arribar al límit de 

participació previst. 

 

Han hagut un total de 380 inscripcions. Els clubs participants són els següents: 
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1. Cer Pratenc 

2. Montigala Badalona 

3. Nàstic de Tarrragona 

4. Rítmica Torredembarra 

5. Club rítmica Miami Platja 

6. CE Barna Rítmica 

7. CE l’Atmella de Mar 

8. Gimnàstica Sant Cugat 

9. Reus Deportiu 

10. CGR Cerdanyola 

11. CGR Costa Daurada 

12. Club rítmica el Vendrell 

13. CG Montgat 

14. CG Catalunya 

15. CE l’Espiral 

16. Sicoris Club 

17. Club rítmica La Selva 

18. CE Ramar 

19. CE Rítmica Mediterrània 

20. AE Pare Manyanet 
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3. Data i lloc 

 

El “I Trofeu Ciutat de Reus” organitzat per la secció de Gimnàstica Rítmica 

Associació Esportiva Pare Manyanet Reus es celebrarà el 19 de març de 2016 

al Pavelló Olímpic Municipal, 

situat al Carrer Mallorca, 1 de 

Reus. 

És la instal·lació esportiva de 

més envergadura de la ciutat 

de Reus. En diverses 

ocasions, ha acollit cites 

esportives d’alt nivell. 
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4. Horari 

 

El “I Trofeu Ciutat de Reus” s’iniciarà a les 08:30 hores del dissabte, dia 19 de 

març de 2016 i finalitzarà el mateix dia a les 20:00 hores. 

Es faran tres entregues de trofeus distribuïts amb les següents categories: 

�  Primera entrega per les categories escolars. L’entrega d’aquest 

trofeu és farà a les 11:30 hores. 

�  Segona entrega per les categories de copa catalana i base. 

L’entrega d’aquest trofeu es farà a les 14:30 hores. 

�  Tercera entrega per les categories de nivell federat. L’entrega 

d’aquest trofeu es farà a les 20:00 hores. 

Entre categoria i categoria gaudirem de diferents exhibicions. 
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5. Organització i accesibilitat 

 

Comptarem amb 3 tapissos. Dos per entrenar i el de la pista central. 

Les gimnastes i els assistents podran veure els resultats dels exercicis a les 

pantalles situades a peu de pista. 

Es compta amb una assistència aproximada de més de 1.500 persones. 

A la zona de vestuaris i a la pista, només tindran accés les gimnastes 

participants i les entrenadores inscrites. 

 

Les participants tenen dos grades situades al costat de la pista central. 

 

Els acompanyants accediran al pavelló per la porta principal. 


