Federació Catalana de Patinatge
Territorial Tarragona
Comité de Patinatge Artístic

TROFEU CATEGORIES
AGRUPACIÓ DE CLUBS 2014

FINALITAT;
Aquest Trofeu pretén donar més opcions per competir a tots els patinadors i patinadores
que han assolit la categoria reconeguda per la Federació Catalana de Patinatge.

PARTICIPANTS;
•
•

Podran participar tots aquells patinadors/res de la Territorial de Tarragona que
tinguin reconeguda la categoria i presentin la inscripció a la Territorial quinze dies
abans del Trofeu corresponent.
Es convocaran totes les categories, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Junior i
Sènior.

COMPETICIÓ;
•
•
•
•

Es competirà per categories.
Els patinadors/res de la mateixa categoria competiran junts.
Nivell A: Patinadors/res que hagin participat o classificat pel campionat de
Catalunya.
Nivell B: Patinadors/res que tinguin el Certificat, hagin o no, participat al Territorial.

INSCRIPCIONS;
•
•

Per a participar al primer Trofeu de l’any es tindrà en compte la classificació de
l’any anterior.
Per a participar al segon Trofeu es tindrà en compte la classificació de l’any en
curs.

INTEGRATIUS;
•

Disc llarg
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DURADA DEL DISC;
•

La durada del disc de cada categoria serà la del disc llarg, que marca el
Reglament de Patinatge Artístic de la Federació Catalana.

Grups i temps d’escalfament
•

10 minuts de contacte de pista per totes les categories.

•

Totes les categories tindran 5 minuts d’escalfament seran com a màxim de 6
patinadors.

•

Es formaran grups amb un màxim de 12 participants pel contacte de pista.

VESTUARI;
•

Vestit de fantasia

CONVOCATÒRIES;
•
•
•

Mínim dues a l’any.
La primera al primer quatrimestre.
La segona a l’últim quatrimestre.

Av.Marià Fortuny,76 baixos 1. 43203 REUS Tarragona Tel-977 32 37212 - Fax-977 31 33 20 - e-mail: artistic.tarragona@fecapa.cat

