
 
 

 

HORARIS COMPETICIÓ INDIVIDUAL  jornada 2
 

Pavelló Municipal  de Taradell
25 d’abril  de 2021  
Horari  de 10:00 a 12:30 
 
Categoria  Prebenjamí  nivell C
 
Grup 1 entitats: 
PE TARADELL   4 patinadors
CP RIUPRIMER 4 patinadors
CPA ST JULIA  1 patinador
 
Grup 2 entitat: 
APA FOLGUEROLES 3  patinadors
CP CALLDETENES 4 patinadors
CP LLUÇANES  1 patinador
 
Grup 3 entitats: 
CP D’OSONA  7 patinadors
CPA CERCS  2 patinadors
 
Grup 4 entitats: 
PA IGUALADA HC 5 patinadors
 
10:10 Entrada dels esportistes del grup 1
10:30-10:40 Escalfament grup 1
10:40-11:05 Competició grup 1
10:45 Entrada esportistes grup 2
11:05-11:15 Escalfament grup 2
11:15-11:35 Competició grup 2
11:15 Entrada esportistes grup 3
11:35-11:45 Escalfament grup 3
11:45-12:10 Competició grup 3
11:50  Entrada esportistes grup 4
12:10-12:20 Escalfament grup 4
12:20-12:35 Competició grup 4
 
Fi de la jornada 
 
 
 
FUNCIONAMENT DE LA JORNADA DE LA COMPETICIÓ a TARADELL
 
Els esportistes entraran per una porta d’emergència del lateral del pavelló , zona est i sortiran per 
la mateixa zona , per la segona porta d’emergència.
 
La instal·lació està tancada al públic en general.
 
Hi haurà el control de temperatura a tots els qui acc
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Com que no s’utilitzaran els vestidors, s’habilitarà espais amb banquetes pels esportistes sols 
per posar els patins. 
 
Cada patinador rebrà una medalla i un diploma al finalitzar el seu exercici.
 
Que tinguem molt bona jornada 
 
Moltes gràcies 

Com que no s’utilitzaran els vestidors, s’habilitarà espais amb banquetes pels esportistes sols 

Cada patinador rebrà una medalla i un diploma al finalitzar el seu exercici. 

Que tinguem molt bona jornada esportiva! 

Com que no s’utilitzaran els vestidors, s’habilitarà espais amb banquetes pels esportistes sols 


