
 
 

                
            

 

CI-2018-25 Reglament delegats dels Clubs a proves d’iniciació 

 

 
REGLAMENT 

DELEGATS CLUBS – PROVES INICIACIÓ 

 

Us recordem Drets i Deures dels delegats de clubs en les competicions Territorials, 

principalment en les proves d'iniciació amb els seus drets i deures i que estarà reflectit 

en el Reglament 2019 

 

Delegats Clubs a Proves Iniciació 

 

Deures 

1. Presentar les llicències federatives com a màxim 15 minuts abans de l'inici de la 

competició de : 

➢ Esportistes que es presenten a la prova  

➢ Tècnic (mínim títol Nivell 1) 

➢ La seva llicència com a delegat.  

 

2. Les llicències han d'estar : 

✓ Signades pel Tutor/a esportista (menors d'edat) 

✓ Signades per l'esportista 

✓ Signat i segellat pel Club. 

 

3. Adjuntar el DNI original de cada participant per la seva comprovació. 

4. Comunicar les baixes per a la prova en cas d'haver-hi (adjuntar/lliurar el 

justificant) 



 
 

                
            

 

5. Recollir els diplomes (Si es donen a pista) 

6. Recollir les llicències presentades 

7. Signar l'acta de la competició 

8. Fer complir als esportistes i tècnics del club les normatives vigents. 

 

Drets 

1. Rebre tota la informació relacionada amb la competició. 

2. Ser informats de qualsevol variació en la competició 

3. Realitzar el protesto indicant-ho en l'acta de la competició i comunicar-ho al 

Delegat de la competició 

4. Accedir a la taula de competició per ser informat/da dels aprovats 

5. Rebre l'informe al final de la competició amb els resultats de tots els esportistes 

presentats a la prova 

 

A la taula de competició només pot accedir el Delegat del Club exclusivament, sent l'únic 

interlocutor vàlid.  

 

Segons el reglament de competició Capítol 5 - Article 1.67 la funció del delegat és 

incompatible amb la d'esportista, entrenador o auxiliar. 

Cap pare o persona del públic pot accedir a la taula competició. 

Només està permès 1 Delegat per Club. 

Tampoc està permès realitzar les funcions de Delegat del club a un altre Delegat que 

pertany a un altre club. 

 

 

 



 
 

                
            

 

Des del 2019 serà obligatori : 

➢ Realitzar el registre de la música en la inscripció a les proves d'iniciació.  

➢ Indicar el mail de contacte per a la prova (delegat) per enviar les comunicacions 

relacionades amb la competició. 

➢ Inscriure obligatòriament en l'aplicació al tècnic i delegat que estaran en la 

competició. 

 

No serà vàlid per a la competició inscriure un delegat o tècnic que després no estarà. Es 

sol·licitarà que el delegat l'inscrit a la prova realitzi el reglamentat en l’apartat de Deures. 

 

En el cas de realitzar un canvi d'última hora de delegat, s'haurà de presentar un certificat 

del club amb els motius de l'absència del delegat inscrit (justificant de l’absència) i 

sol·licitar l'acceptació del nou delegat, el qual haurà de presentar indubtablement la seva 

llicència federativa per realitzar les funcions de delegat pel seu club durant la competició.  

 

Recordar que : 

➢ És obligatori la presentació de la llicència federativa de Delegat tal com indica el 

Reglament de Competicions. 

➢ El Club és el responsable del que comporta no disposar de delegat per a la 

competició i quines conseqüències es poden derivar. 

➢ No es poden dirigir al jurat de la prova. Qualsevol consulta o dubte l'han de dirigir 

per correu electrònic al Comitè de Jutges de la Territorial que correspongui. 

 

Atentament, 

Federació Catalana de Patinatge 

Comitè Català Patinatge Artístic 


