
 

 

   

CC-07-2017  Convocatòria Campionat Catalunya Cadet i Juvenil 

 

CONVOCATÒRIA 

CAMPIONAT CATALUNYA CADET I JUVENIL 2017 

 

A proposta del Comitè de Patinatge Artístic de la FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 

(FCP) es convoca el Campionat de Catalunya Cadet i Juvenil amb les normatives 

següents: 

 

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ: Dias 26, 27 i 28 de maig de 2017 a Reus. 

 

INSTAL·LACIONS: Pavelló del Reus Deportiu (Carrer Gaudí, 66). 

 

MODALITAT: Individual Femení i Masculí de Lliure. 

 

CATEGORIES: Cadet i Juvenil 

 

PISTA: Terratzo de 20 x 40 m. 

 

INTEGRATIUS: Seran els reflectits en el reglament de 2017 de la FCP, publicat a la 

seva pàgina web (www.fecapa.cat). 

 

INSCRIPCIONS: El responsable de cada territorial designat, haurà d’introduir les 

inscripcions mitjançant l’aplicació informàtica a través de la intranet de la FCP, tal com 

estableix el reglament tècnic de patinatge artístic. Les inscripcions hauran d’estar 

introduïdes abans del 12 de maig a les 23;00 hores, moment en que es tancaran les 

inscripcions.  

 

Les inscripcions provisionals es podran consultar a la pàgina web de la FCP el dimarts 

de la setmana anterior a la competició. 

 

Es podran fer reclamacions a les inscripcions provisionals fins el dijous de la 

setmana anterior a la competició a les 18 h. 

 

Els preu d’inscripció serà de 20€ per patinador/a 

 

Els clubs hauran d’abonar la quantitat que li correspongui per cada patinador al núm. 

de compte: ES42-2100-3054-6122-0049-4287 ref. CC-CADET, JUVENIL-núm. 

d’albarà del programa de llicencies (exemple CC-CADET, JUVENIL-5225). 

 

http://www.fecapa.cat/


 

 

   

HORARIS OFICIALS: Es  comunicaran juntament amb les inscripcions definitives el 

dijous de la setmana anterior a la competició, mitjançant la pàgina web de la FCP. 

 

MÚSIQUES: S’haurà d’introduir la musica al mateix programa al mateix moment de 

fer la inscripció, si no no es podrà inscriure el patinador/a.  

 

- Al Campionat, sonarà la música lliurada al comitè dins dels terminis anteriorment 

esmentats, no es canviarà CAP DISC, excepte per error a la reproducció. 

 

SORTEIG: Els sorteigs dels diferents ordres de sortida s’efectuaran el dimarts de la 

setmana de la competició a les 20h, essent obert als Delegats Territorials i als 

representants del clubs (prèvia sol·licitud). 

 

ACREDITACIONS:  Les acreditacions es lliuraren a l’entrada del pavelló amb el 

lliurament del corresponent DNI o document d’identificació. Aquest serà comprovat 

amb les inscripcions. És obligatori portar les llicències federatives per qualsevol 

incidència amb l’esportista durant la competició. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT: Pel desenvolupament de qüestions 

tècniques de la competició, s’aplicaran les normatives establertes en el reglament 

vigent de la FCP (Comitè Artístic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 

Comitè Català de Patinatge Artístic 

Barcelona, abril de 2017 

 


