
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
18a TECNIFICACIÓ: TÈCNICA DE LLIURE DE PATINATGE 

ARTÍSTIC per a Patinadors i Tècnics. 
MONICA DELLI FIGORILLI 

GOLMÉS, 6 i 7 de DESEMBRE 2018 

 LLOC: Poliesportiu de Golmés (Lleida). Pista de ciment de 20x40m. “El tacte del ferm és normal”. 
 ORGANITZA: Joan Potrony 
 PROFESSORA: Sra. Monica Delli Figorilli, (Professora internacional ITALIANA de reconegudíssim 

prestigi), membre durant varis anys de l’equip de professors/es, junt amb el Sr. LEONARDO 
LIENHARD, de les seleccions internacionals de la F.E.P. I també professora en nombroses 
tecnificacions arreu de l’Estat Espanyol. 

 DIRECTOR: Joan Potrony 
  

BASES DE LA TECNIFICACIÓ: 

 GRUP 1 : Patinadors/es Categories: C i B, faran 2 sessions (una divendres matí i una divendres 

tarda).  
 GRUP 2 : patinadors/es Categories: A i CERTIFICAT, faran 3 sessions (una dijous tarda, una 

divendres matí i una divendres tarda). 

 GRUP 3 : Patinadors/es de Categories: De ALEVÍ a SÈNIOR, faran 3  sessions (una dijous tarda, 

una divendres matí i una divendres tarda). 

 

 

PREUS PER PATINADOR/A: 

-GRUP 1: Tecnificació complerta: 2 sessions... 42,00€ (1-sessió: 26€) 

-GRUP 2: Tecnificació complerta: 3 sessions... 64,00€ (1-sessió: 26€ i 2-sessions: 52€)  

           -GRUP 3: Tecnificació complerta: 3 sessions...  64,00€ (1-sessió: 26€ i 2-sessions: 52€)   

 Si dos GERMANS fan la tecnificació complerta, tindran un descompte de: 12€ (entre el dos). Si un 
o els dos no la fan complerta, el descompte serà de 7€. 



 TÈCNICS: - Els Tècnics i tècniques poden estar lliurement en totes les hores encara que no hi tinguin 

cap alumna, el preu de la tecnificació per als ENTRENADORS/ES és de: 20,00€ 

 INSCRIPCIONS: El full d’inscripció, només és per a una sola persona, sigui patinador/a o tècnic/a). UN 

SOL FULL PER PERSONA!! 

 ABONAMENT DE LA TECNIFICACIÓ: És farà en metàl·lic al mateix poliesportiu, abans de l’inici del curs. 

  DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: Dilluns 25 de Novembre de 2018. “Places limitades”, (és respectarà 

l’ordre inscripció). 

 INSCRIPCIONS es faran arribar dins del termini de la data d’inscripció a l’adreça electrònica:

joanpotrony@hotmail.com 

 HORARIS i GRUPS: Es notificaran el DIUMENGE dia 2 de Desembre. 

 DINAR del DIVENDRES dia 7: Tots aquells que ho desitgeu anirem a dinar junts, amb la Sra Monica i 

l’organització al RESTAURANT “EL ROSER”:  https://goo.gl/maps/ogdjRL8pvkt  – MENÚ: 10,50€ cafè 

a part). Heu de comunicar-me si voleu venir a dinar.  

 SOPAR del DIOUS 6 i del DIVENDRES 7: Aquests dos dies soparem al restaurant: “La Bota de l’Avi” (El 

Roser-tancat), si ho desitgeu també podeu venir amb nosaltres.  

 HOTEL: Si esteu interessats en dormir, us facilito el contacte de l’Hotel JARDÍ de Mollerussa: Tel: 

973600191  http://hoteljardi.com/reserva/ 

 EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT:  L’Organització no es responsabilitza de cap accident  esportiu. Per 

tant els pares, tutors o responsables dels patinadors, hauran d’estar localitzables per l’organització en 

les hores d’entrenament i portar PERSONALMENT: (fotocòpia FITXA FEDERATIVA o el número de la 

mateixa o en el seu cas tarja de la Seguretat Social o documentació d’assegurança privada del fill/a o 

patinador/a).  

 PER A MÉS INFORMACIÓ: Al Joan: 610535639, joanpotrony@hotmail.com 

 PARES, TUTORS i/o ACOMPANYANTS: NO poden estar en la pista o recinte de la mateixa durant els 

respectius entrenaments dels seus fills/es i/o patinadors/es. Podeu entrar els últims 10 minuts del 

respectiu entrenament.    

 ESCALFAMENT, FLEXIBILITATS i INSTAL·LACIONS: ELS PATINADORS/ES; Poden fer el seu escalfament i 

estiraments personals, dins la pista en el lateral. 

 

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!! 

 

Joan Potrony Tutusaus (Director de la Tecnificació) 
 

Un gran agraïment al AJUNTAMENT DE GOLMÉS per la seva col·laboració en cedir i condicionar el 

POLIESPORTIU Salvador Ezquerra. 
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