JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
CURS 2018 – 2019
FINAL NACIONAL DE PATINATGE ARTÍSTIC EQUIPS I XOUS
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP
c/ Doctor Ferran, 8 43202 Reus
977 33 40 63
cebc@cebc.cat / www.cebc.cat
DATA
9 de juny de 2019
Reus Deportiu C/ Antoni Gaudí, 66 43203 Reus
LLOC DE LA FINAL
https://goo.gl/maps/iEXZRtMxPMz
PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
1. Full inscripció (annex 1)
Data màxima inscripció: Dimecres 29 de maig de 2019
2. Procediment de la inscripció: Cada Agrupació Territorial,
enviarà el full d’inscripció en suport informàtic al correu
electrònic a cebc@cebc.cat.
INSCRIPCIONS
3. Per confirmar les inscripcions, cada entitat abonarà el
pagament corresponent de 5€ per esportista al seu
Consell Esportiu, al número de compte:
ES.. .... .... .... ....
4. Aquest ho farà arribar al Consell Esportiu Organitzador,
especificant el Consell Esportiu d’origen.
Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet
d’esportista i d’entrenador-delegat dels JEEC, segellat pel
Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment
de qualsevol membre de l’organització.
DOCUMENTACIÓ
Les músiques dels/ les patinadors/es ’haurà de fer arribar,
en format mp3., junt amb les inscripcions, per l’eina web
(www.wetransfer.com) a cebc@cebc.cat
ASPECTES TÈCNICS
NORMATIVA /
Convocatòria FN de Patinatge Artístic Equips (Annex 2)
CONVOCATÒRIA
Hora inici escalfament: a les 10:00h
Hora inici competició: a les 15:00h
PROGRAMA DE L’ACTIVITAT Lliurament de premis: al finalitzar la competició
Aquesta informació es orientativa i provisional fins que no
tinguem tancat el període d’inscripció.
Es durà a terme el sistema de classificació paral·lela. La
CLASSIFICACIÓ I SISTEMA
Classificació de resultats, es farà pel Sistema White (per
DE PUNTUACIÓ
majoria de tutors/es de joc).
ALTRES
Davant de qualsevol accident que requereixi atenció mèdica,
ASSEGURANÇA MÈDICA
cal informar al Responsable de la Final i/o seguir el protocol
marcat per la pròpia assegurança mèdica.
ON DINAR:
En el mateix pavelló hi ha servei de bar i restaurant: cafès,
begudes, entrepans, dinars, ...
ALTRES
* Altres:
Al voltant de la instal·lació hi ha altres serveis de
restauració. No més lluny de 200 metres.
CONSELL ESPORTIU
ORGANITZADOR

INFORMACIÓ

Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a:
www.ucec.cat

