
 
 

 

Informació sorteig campionats de Catalunya de Xous versió 2 

 

SORTEIG Campionat Catalunya Xous 2021 

 

Us informem que el pròxim 19 de març de 2021 a les 20:00 h es realitzarà el 

sorteig de l'ordre de sortida pel Campionat de Catalunya de Xous 2021 de les 

seves categories Grups Xous Grans i Grups Xous Petits. 

 

El sorteig s’emetrà en directe en streaming (youtube).  

 

Recordar que el sorteig no pot ser presencial. 

 

Pel vostre seguiment, aquest any els noms dels clubs classificats estaran dins 

de boles de color. Els bombos tindran els següents Grups classificats: 

 

Bombo 1  Els 4 primers classificats del Campionat Catalunya 2020. 

Bombo 2  En Grups Grans i Quartets, els classificats en 5a i 6a posició en 

el campionat Catalunya 2020. 

En Grups Petits i Juniors, els classificats del 5 al 10 en el 

campionat Catalunya 2020. 

Bombo 3  La resta de grups inscrits. 

 

En el cas que en un bombo li correspon un grup que aquest any no participa, 

es repescarà el grup següent en la classificació. 

 

Es comença pel bombo 3 que seran els primers a competir per a cada 

modalitat, després el bombo 2 i finalment el bombo 1 que serà els últims. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

L'ordre de categories pel sorteig del Campionat Catalunya Xous a Olot és el 

següent: 

 

1r. Grups Xous Petits 

2n. Grups Xous Grans 

 

Recordem que el sorteig de les categories de Grups Xous Quartets i Grups 

Xous Júniors es realitzarà el pròxim 31 de març de 2021 sortejant primer els 

Grups Quartets i després els Grups Júniors. 

 

Les competicions són el 27-28 març a Olot amb els Grups Grans i Grups Petit 

i l'11 abril a Riudoms amb els Grups Quartets i Grups Júniors. Aquests 

campionats seran retransmesos per La Xarxa Televisions i en línia per la 

plataforma Xala. (gratuït) 

 

Per acabar, amb la il·lusió d'engegar de nou les competicions, de trepitjar de 

nou les pistes dels pavellons, gaudir del vostre patinatge i del vostre 

espectacle, voldríem desitjar-vos molta sort a tots els grups participants en 

les diferents competicions. 

 

 

Atentament, 

Federació Catalana de Patinatge 

Comitè Català Patinatge Artístic 

#SomArtistic 

Barcelona, 23 febrer 2021 


