
 

CONVOCATÒRIA  

 
Segons proposta del Comitè Patinatge Artístic, la Delegació Territorial de 
BARCELONA convoca el 
Alevi, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior i Sènior, modalitat Figures Obligatòries
 

 
 

INSCRIPCIONS 

DATA i LLOC 

INSTAL.LACIONS 

MODALITAT 

NIVELL 

CATEGORIES 

PISTA 

QUOTA INSCRIPCIÓ 

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 
pels diferents estaments del Patinatge.

TANCAMENT  

PUBLICACIÓ 
INSCRITS 

HORARI OFICIAL 

SORTEIG 

FACTURACIÓ i 
PAGAMENT 

              

 

proposta del Comitè Patinatge Artístic, la Delegació Territorial de 
BARCELONA convoca el Campionat de Barcelona, Nivell Nacional,
Alevi, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior i Sènior, modalitat Figures Obligatòries

OBLIGATÒRIAMENT REALITZAR LES INSCRIPCIONS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LLICÈNCIES

3 i 4 de febrer de 2018 a Mollet del 

PAVELLÓ MUNICIPAL RIERA SECA
Carrer Can Fàbregas s/n 

Mollet del Vallès 

Figures Obligatòries 

NACIONAL 

Aleví - Infantil - Cadet - Juvenil - Júnior 

Terratzo MIDES (metres) 

15 € (quinze euros) 

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. 

21 de gener de 2018. 

23 de gener de 2018. 

23 de gener de 2018. 

30 de gener de 2018 a les 20:00h

FACTURACIÓ - 30 de gener de 201
PAGAMENT - "La Caixa"   ES42 2100 3054 6122 0049 

4287 
Indicar número d'albarà obligatòriament
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         CB 2018-02 

proposta del Comitè Patinatge Artístic, la Delegació Territorial de 
Nivell Nacional, categories 

Alevi, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior i Sènior, modalitat Figures Obligatòries. 

OBLIGATÒRIAMENT REALITZAR LES INSCRIPCIONS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LLICÈNCIES 

a Mollet del Vallès 

ELLÓ MUNICIPAL RIERA SECA 
 

Júnior - Sènior 

40 x 20  

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 

publicades durant la Temporada 

 

 

 

a les 20:00h 

de gener de 2018 
"La Caixa"   ES42 2100 3054 6122 0049 

Indicar número d'albarà obligatòriament 



RECORDATORIS 
 

• Les llicències hauran de presentar
Campionat a la taula federativa de la competició.

 
• Segons Circular 15-90, Punt 10

competició el delegat del club, el qual també haurà de disposar de llicència vigent i 
presentar-la conjuntament amb la resta.

 
• El dia de la competició s'haurà d'acompanyar el document amb el DNI original o bé 

document d'identitat assimilat de cada participant del Grup. 
 
• Segons Circular 15-90, Punt 11

setmana sempre i quan el Club disposi d'una llicència de Delegat vigent per la 
temporada. 

 
• Segons estableix el Reglament de la Delegació Territorial de Barcelona 

patinadors/es que compleixin 15 anys durant la temporada oficial hauran de 
realitzar obligatòriament la revisió mèdica corresponent.
Des de la temporada 2016, una vegada realitzada la revisió mèdica, i perquè sigui 
validada la llicència federativa 201
mèdic segellat i signat pel metge co
pràctica de l'esport  
En cap cas el/la patinador/a podrà disposar de la llicència federativa 201
no podrà prendre part en la competició sense el compliment d'aquest requisit.
 

• Els Clubs són els resp
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, 9 de gener de 201

 
 

Les llicències hauran de presentar-se abans de l'inici dels entrenaments oficials del 
Campionat a la taula federativa de la competició. 

90, Punt 10 : Les llicències les presentarà a la taula de 
competició el delegat del club, el qual també haurà de disposar de llicència vigent i 

la conjuntament amb la resta.  

El dia de la competició s'haurà d'acompanyar el document amb el DNI original o bé 
document d'identitat assimilat de cada participant del Grup.  

90, Punt 11 : S'estableix la llicència de Delegat de cap de 
setmana sempre i quan el Club disposi d'una llicència de Delegat vigent per la 

Segons estableix el Reglament de la Delegació Territorial de Barcelona 
patinadors/es que compleixin 15 anys durant la temporada oficial hauran de 

zar obligatòriament la revisió mèdica corresponent. 
Des de la temporada 2016, una vegada realitzada la revisió mèdica, i perquè sigui 
validada la llicència federativa 2017, hauran de penjar obligatòriament el certificat 
mèdic segellat i signat pel metge confirmant que el/la patinador/a es apte per la 

En cap cas el/la patinador/a podrà disposar de la llicència federativa 201
no podrà prendre part en la competició sense el compliment d'aquest requisit.

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 
Territorial de Barcelona 

gener de 2018 
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dels entrenaments oficials del 

: Les llicències les presentarà a la taula de 
competició el delegat del club, el qual també haurà de disposar de llicència vigent i 

El dia de la competició s'haurà d'acompanyar el document amb el DNI original o bé 

: S'estableix la llicència de Delegat de cap de 
setmana sempre i quan el Club disposi d'una llicència de Delegat vigent per la 

Segons estableix el Reglament de la Delegació Territorial de Barcelona tots els/les 
patinadors/es que compleixin 15 anys durant la temporada oficial hauran de 

Des de la temporada 2016, una vegada realitzada la revisió mèdica, i perquè sigui 
, hauran de penjar obligatòriament el certificat 
nfirmant que el/la patinador/a es apte per la 

En cap cas el/la patinador/a podrà disposar de la llicència federativa 2017 i per tant 
no podrà prendre part en la competició sense el compliment d'aquest requisit. 

onsables de l’incompliment dels requisits bàsics de 

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


