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XIII TORNEO PRIMAVERA CIDADE DE OURENSE 2021- FORMATO ONLINE 

NIVEL AUTONÓMICO 

DATA E HORA DE RETRANSMISIÓN: 22/23 de maio, a concretar unha vez pechadas inscripcións. 

ORGANIZA: Club Ximnasia Pavillón e Club Ximnasia Escola Pavillón 

  

BASES DO TORNEO: Poderán participar os clubs ou escolas inscritos na F.G.X. 
 

NORMATIVA: Normativa escolar e  promoción da F.G.X. 

LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Un conxunto e unha ximnasta por categoría e por club. 

A. CAMPIONATO CONXUNTOS NIVEL ESCOLAR 

 CATEGORÍAS: Iniciación, prebenxamín, benxamin, alevín, infantil, cadete e senior. 

B. CAMPIONATO CONXUNTOS NIVEL PROMOCIÓN 

 CATEGORÍAS: Benxamín, alevín, infantil e cadete. 

C. CAMPIONATO INDIVIDUAL NIVEL PROMOCIÓN 

 CATEGORÍAS: Benxamín, alevín 

 

NORMAS XERÁIS DE INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN 
 

I. Enviar por e-mail (cxpavillon@yahoo.es), o documento de inscrición debidamente cuberto, antes das 22:00 

horas do día 15 de abril. (ASUNTO: Inscrición XIII Torneo de Primavera Ximnasia- CLUB ……............).   

 

II. Terase en conta o riguroso orden de inscrición. 

 

III. As categorías poden pecharse antes do prazo final e será informado polas nosas redes sociais. 
 

IV. Todas as inscricións recibidas en prazo, serán tidas en conta se algún dos inscritos causase baixa ou non enviase as 

grabacións en tempo. 

 

V. Os arquivos deben ser enviados antes do día 7 de maio, polo que poden ser grabados antes da recepción da 

minutaxe, pero sen envialos, para poñer o dorsal con precisión. Coa minutaxe enviaremos o enderezo de 

correo ó que se deben enviar os arquivos. 

 

 

** Os clubs organizadores resérvanse o dereito a non cumplir o límite de inscricion establecido nas presentes bases. 

 

 

INSTRUCCIÓNS PARA A GRABACIÓN DOS VÍDEOS: 
 

 -Colocar o dispositivo en HORIZONTAL. 

 -Colocar a 170 cm de altura aproximadamente. 

 -Colocar a unha distancia suficiente para que se vexan as 4 esquinas, pero tampouco demasiado lonxe. 

 - Non facer uso do zoom. 

 - Evitar movementos bruscos co móvil. 

 - Evitar ventás que fagan contraluz. 

 - Procurar que non haxa xente no plano durante a actuación,  que no sexan as ximnastas. 
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