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Lagun agurgarriak:  

 

           Tximeletatik atsegin handiz apirilak 28 eta 29ean, Donostian ospatuko den eskolarteko estatu 

mailako gimnastika erritmiko txapelketara, TXIMELETA DSS 2018, gonbidatzen zaituztegu. 2016-2017 

ikasturtean oinarrizko mailan edo maila federatuan lehiatu ez duten eta 2018ean lehiatuko ez diren 

gimnastei zuzendua dago. 

  

Elkarte bakoitzak izena eman dezake:  

 

• Taldeka: Kategoria bakoitzeko talde bat eta beste bat erreserba moduan. Kategoria bakoitzeko bi 

maila bereiztuko ditugu: A maila eta B/C maila (A kategoria, eskola mailako gaitasun goreneko 

gimnastei edo/eta promesei zuzenduta egongo da). Taldeak mixtoak izan daitezke eta hauek 

besteekin batera parte hartuko dute.  

• Mutilak bakarkako eran: Tokiak bete arte. Modalitate honetan ez da lehiaketarik egingo. 

• Egokitua bakarkako eran: Tokiak bete arte. Modalitate honetan ez da lehiaketarik egingo. 

 

*Zuen taldeen kategoria eta tresna araudiarekin berdina ez bada, emanaldi moduan bi taldeen izen 

ematea egin dezakezu baina hauek ez dute lehiaketan parte hartuko. 

 

Partaideak haien diputazioetan eskola kirolean izena eman dutela eta/edo lizentzia federatiboa 

dutela frogatzeko gai izan beharko dute eta aien klubaren izenean lehiatu beharko dira.  

 

Izena emateko epea urtarrilaren 8an goizeko 8:00etan irekiko dugu. Izena emateko, izen emate 

orria bete eta info@tximeleta.eus postara bidali, izenburuan Tximeleta DSS 2018 ipiniz. 8:00ak baino lehen 

bidalitako izen emateak ez ditugu kontuan edukiko. Plazak mugatuak direnez, Tximeletak, zuen izen ematea 

onartua izan dela adieraziz mezu bat bidaltzean izen ematea konfirmatua geratuko da. Izen emate epea 

otsailak 4ean itxiko da. 

 

Mesedez bajarik balego lehenbailehen jakinarazi. Horrela itxaron zerrendan dauden talde edo 

bakarkakoak parte hartzeko aukera izango dute.  
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Musikak martxoak 18a baino lehenago MP3 formatuan info@tximeleta.eus postara bidali behar dira 

dortsala/kluba/kategoria adieraziz.  

 

BEHIN BEHINEKO PROGRAMA 
 
APIRILAK 28, LARUNBATA EGUN OSOZ 
 

- ¡Sorpresaz beteriko inaugurazioa! 
- 2007 urtearen aurretik jaiotako taldeen lehiaketa. Egun osoz Donostian.  
- Gimnastika erritmikoaren munduko gorentasun batekin Masterclass. Gimnasta guztiak 

lehiatzeko eta Masterclassean parte hartzeko aukera edukitzeko ordutegiak moldatzen 
ahaleginduko gara. Donostian 

- Tximeleta festa DONOSTIAKO BATAPLAN diskotekan. 
 
APIRILAK 29, IGANDEA GOIZEZ  
 

- Bakarkako emanaldia (mutilak eta egokitua)  
- Taldekoen finalak (4 talde adin-tarte eta maila bakoitzeko)  
- Sari banaketa eta ekitaldiaren itxiera. 

 
Behin behineko programa honekin, zuen bidaiak programatzen laguntzea espero dugu. 

 
PROGRAMA TEKNIKOA 
 
Atxikiturik bidaltzen dizuegun araudiaren arabera puntuatuko da. 
 
TALDEAK 
 

JAIOTZE DATA TRESNAK IRAUPENA 

2006-2007 5 edo 6 PELOTA (A maila)  
 

2.15 / 2.30 
2006-2007 3 edo 2 ML eta 3 PELOTA (B C mailak) 
2004-2005 5 edo 6 UZTAIL 
2002-2003 2 UZTAIL-2 PELOTA, 3 UZTAIL-2 PELOTA, 3 UZTAIL-3PELOTA 
2000-2001 4, 5 edo 6 MAZO PARE 

1999 + 4, 5 edo 6 PELOTA 
   
  
MUTILAK ETA EGOKITUA BAKARKA 
 
Tresna entrenatzailearen eskura. 
 
 

 
Esperientzia polit hau zuekin partekatzea gustatuko litzaiguke! 

 

Agur bat jaso ezazue. 
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