
 

   

 

CONVOCATÒRIA DE PATINATGE ARTÍSTIC 
CERTIFICATS DE LLIURE 

 
La Federació Territorial de Lleida, a proposta del seu Comitè de Patinatge Artístic i 
els Clubs designats en assemblea de data 14 de desembre del 2018, han pres 
l'acord de convocar i celebrar els CERTIFICATS DE LLIURE (EXAMENS DE 
NIVELL) sota les següents disposicions: 
 

DATA DE CELEBRACIÓ : 03 de Febrer del 2019 
LLOC DE CELEBRACIÓ : PAVELLÓ MUNICIPAL BORDETA 

Lleida, Travessia de Sant Jordi, s/n. 
CLUB ORGANITZADOR : C.P. BORDETA 
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: 18 de Gener del 2019 a les 21:00 

 
Les inscripcions a certificats hauran de formalitzar-se via web a traves de 
l’aplicació integrada al programa de llicencies. El sistema no permetrà cap inscripció 
fora de termini, per tant, preguem ens feu arribar qualsevol dubte o problemàtica 
que trobeu al fer les inscripcions i sempre dintre del termini d’inscripció. 
 

Els drets d’inscripció es fixen en: 
Certificats 10€ 
 

Les inscripcions a certificats estaran limitades a: 
 
  Nivell D màxim 15 
  Nivell C màxim 20   
  Nivell B màxim 20   

Nivell A màxim 10 
  Nivell DEB màxim 10  
 
En cas d’arribar al màxim de inscripcions en un dels nivells, nomes s’obrirà a mes 
places si les inscripcions a la resta de nivells u permet i nomes s’obrirà fins arribar 
al màxim total de 75 patinadors. 
 
Les musiques es penjaran mitjançant la mateixa aplicació i es farà al 
mateix temps o el programa no acceptarà la inscripció. 
 
Per formalitzar les inscripcions, caldrà tenir les llicències de la temporada 2019. 
 
Els programes i figures a executar seran en tots el casos els del reglament vigent 
per la temporada. 
 
Es recorda que els certificats de les modalitats Xous i Parelles es 
convocaran nomes si en els 3 dies següents a la publicació d’aquesta 
convocatòria els clubs ho demanen oficialment a artistic.lleida@fecapa.cat i 
xroca@fecapa.cat . en el cas de FO, a mes de fer la sol·licitud corresponent, 
caldrà un mínim de 3 patinadors per categoria a convocar. 
 
La Federació Catalana de Patinatge Territorial de Lleida, i els clubs organitzadors 
declinen qualsevol responsabilitat en cas d'accident. 
 
 

Lleida, 09 de Gener del 2019 
EL COMITÈ DE PATINATGE ARTÍSTIC 


