
 

AMB EL SUPORT DE: 
 
 
 
 

 

 

 
CONVOCATÒRIA                                    CB 2019-17 

 
 

A proposta del Comitè Patinatge Artístic, la Delegació Territorial de BARCELONA convoca el 
Campionat de Barcelona, CADET C, D E I F 

 

 
 

 
  

INSCRIPCIONS 
OBLIGATÒRIAMENT REALITZAR LES INSCRIPCIONS A 

TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LLICÈNCIES 

DATA i LLOC 19 i 20 d’octubre 

INSTAL.LACIONS 
POLIESPORTIU MUNICIPAL CUBELLES 

Av. Onze de setembre s/n 

MODALITAT LLIURE 

NIVELL CADET C-D-E-F 

CATEGORIES CADET 

PISTA Parquet MIDES (metres) 20 x 40 

QUOTA INSCRIPCIÓ 15 € (quinze euros) 

COMPETICIÓ 

Reglament vigent Delegació Territorial de Barcelona 

Per tot allò que no estigui contemplat en aquest reglament, 
s'aplica el reglament de la FECAPA, o el de la R.F.E.P. o el de la 
CIPA, així com les Circulars publicades durant la Temporada 

pels diferents estaments del Patinatge. 

TANCAMENT                              04 d’octubre de 2019  

PUBLICACIÓ INSCRITS 10 d’octubre de  2019  

HORARI OFICIAL 10 d’ octubre de 2019  

SORTEIG  15 d’octubre de 2019 a les 20:00h  

FACTURACIÓ i 

PAGAMENT 

FACTURACIÓ –  17 d’octubre de 2019  
PAGAMENT - "CaixaBank"    

ES42 2100 3054 6122 0049 4287 
Indicar número d'albarà obligatòriament 



 

AMB EL SUPORT DE: 
 
 
 
 

 

 
 

RECORDATORIS 
 

• El dia de la competició s'haurà d'acompanyar el document amb el DNI original o 
bé document d'identitat assimilat de cada participant, ja sigui esportista, tècnic o 
delegat/da. 

 
• S’ha de portar obligatòriament fotocòpia de la llicència i fotocòpia del DNI, 

documentació que es quedarà el delegat del Campionat. 
 
• S'estableix la llicència de Delegat de cap de setmana sempre i quan el Club 

disposi d'una llicència de Delegat vigent per la temporada 1. 
 

• Les nomenclatures dels fitxers mp3 hauran de ser com s’especifica a la circular 
15-64. Les músiques no segueixin el format indicat seran refusades.  

 
• Les músiques que s’afegiran en el moment de la inscripció seran del programa 

Lliure. 

 
• Segons estableix el Reglament de la Delegació Territorial de Barcelona tots 

els/les patinadors/es que compleixin 15 anys o més durant la temporada oficial 
hauran de realitzar obligatòriament la revisió mèdica corresponent. 

 

• Els Clubs són els responsables de l’incompliment dels requisits bàsics de 
participació en la competició. 

 
• Aquesta convocatòria i/o els seus horaris podran ser modificats pels 

organitzadors, si les circumstancies així ho requerissin. 

 
 

Comitè de Patinatge Artístic 
Delegació Territorial de Barcelona 
 

 
Barcelona, 18 de setembre de 2019  

 
1 Segons Circular 15-90, Punt 11 


