Lliga Territorial
de Patinatge Artístic
Categories convocades:
CAGANIUS, PREBENJAMÍ, BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, CADET, JUVENIL I SÈNIOR
GRUPS XOUS, QUARTETS I QUINTETS

NORMATIVA GENERAL

PATINATGE ARTÍSTIC 2018 – 2019
1.- Categories convocades
Caganius:
Prebenjamí:
Benjamí:
Aleví:
Infantil:
Cadet:
Juvenil:
Sènior:

nascuts/des els anys 2013 i 2014
nascuts/des els anys 2011 i 2012
nascuts/des els anys 2009 i 2010
nascuts/des els anys 2007 i 2008
nascuts/des els anys 2005 i 2006
nascuts/des els anys 2003 i 2004
nascuts/des els anys 2001 i 2002
nascuts/des a partir del 2000

2.- Condicions de participació
Per poder prendre part de la competició, els esportistes inscrits han d’estar en possessió de la llicència
d’esportista emesa pel seu Consell Esportiu d’origen. La llicència cal presentar-la a l’organització a l’inici de
cadascuna de les jornades.
Els esportistes han de participar a la categoria que els correspon pel seu any de naixement. Es permet
participar en una categoria immediatament superior només si formen part d’un grup, amb prèvia
presentació de l’autorització paterna al comitè organitzador.
En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories inferiors a la que els hi
correspon, caldrà presentar el certificat mèdic acompanyat de l’autorització paterna al comitè organitzador.
El personal tècnic, sempre major de 16 anys, ha d’estar en possessió d’una titulació esportiva reconeguda
pel Departament d’Ensenyament i/o l’Escola Catalana de l’Esport.
 Departament d’Ensenyament: totes les titulacions esportives expedides i reconegudes per
aquest òrgan seran vàlides per acreditar la formació.
 Escola Catalana de l’Esport: caldrà com a mínim un Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu (CIATE) o
titulació equiparable reconeguda per l’Escola Catalana de l’Esport i/o la Federació de la
modalitat esportiva corresponent.
La titulació cal acreditar-la en el moment de tramitar la llicència, imprescindible per poder ser a la zona de
competició.

3.- Aspectes tècnics
a) Sistema de competició
La competició serà mixta i la participació serà oberta a tothom.
b) Modalitats i categories convocades
La participació a la Lliga Territorial podrà ser en les següents modalitats:
MODALITAT

CONVOCATÒRIA
 De prebenjamí a juvenil, competició amb tres nivells de participació
(A, B i C).
 Sènior, competició segons normativa cadet/juvenil nivell B.
 Caganius, exhibició segons normativa prebenjamí. Actuaran durant
les competicions de nivell B i C, sense resultats ni classificacions.
 Quartets, quintets i xous, competició dividida en dos grups: primària
(prebenjamí, benjamí i aleví) i secundària (infantil, cadet i juvenil). El
grup de competició el definirà l’esportista de més edat.

Individual
LLIGA
TERRITORIAL
Grups

El mínim requerit per la convocatòria de qualsevol modalitat i categoria serà de 3 esportistes o grups
inscrits. Si no s’arriba al mínim establert, es podrà participar en format exhibició. En xous, si no s’arriba
a 3 inscripcions per grup, es convocarà categoria única.
La participació als Jocs Emporion s’obrirà a totes les modalitats de grups convocades a la Lliga
Territorial i s’hi afegiran també els trios i la diferenciació entre xous petits i xous grans:
MODALITAT
JOCS
EMPORION

Grups







CONVOCATÒRIA
Trios
Quartets
Quintets
Xous petits (grups de 6 a 12 pax)
Xous grans (grups de més de 12 pax)

CATEGORIES
 Primària (prebenjamí,
benjamí i aleví)
 Secundària (infantil, cadet i
juvenil)

Podran participar gratuïtament als Jocs Emporion tots els grups inscrits a la Lliga Territorial. Els grups
que no estiguin inscrits a la Lliga, hauran d’abonar 5,00€ en concepte d’inscripció, més el cost de la
llicència o l’assegurança de dia.
c) Jornades
COMPETICIÓ

DATA

JORNADA

SEU

1a jornada individual (nivell A) i grups

10 de març de 2019

Lliga Territorial

Fornells de la Selva – Gironès

1a jornada individual (nivells B i C)

16 de març de 2019

Lliga Territorial

Alp – Cerdanya

2a jornada individual (nivell A) i grups

7 d’abril de 2019

Lliga Territorial

Sant Hilari – Selva

2a jornada individual (nivells B i C)

27 d’abril de 2019

Lliga Territorial

Banyoles – Pla Estany

Jornada de grups – JOCS EMPORION

19 de maig de 2019

Oberta a tots els grups

Alp – Cerdanya

Pensant pel bon desenvolupament de les jornades, i amb prèvia informació a les entitats, l’organització
es reserva el dret de modificar l’agrupament dels nivells per jornades, en funció de les inscripcions
generals.
d) Inscripcions, baixes i incompareixences
Les inscripcions generals, es faran mitjançant el full d’inscripció a través del Consell Esportiu d’origen,
del dilluns 26 de novembre de 2018 fins al divendres 11 de gener de 2019.
Per fer efectiva la inscripció, cal presentar el formulari d’inscripció degudament complimentat (acollintse a la totalitat de la normativa), així com el comprovant de pagament pertinent. L’incompliment de
qualsevol d’aquests requisits suposarà la invalidació de la inscripció, tret de casos excepcionals prèvia
autorització dels organitzadors.
Un cop formalitzades les inscripcions generals, per cadascuna de les jornades de Lliga s’haurà de
confirmar la participació abans del dilluns de la setmana anterior a la data de la prova. Les entitats
podran comunicar les baixes de darrera hora fins el dimarts de la mateixa setmana de cada competició.
Les baixes no comunicades dins el termini o el mateix dia de la jornada sense justificant mèdic, es
sancionaran amb 5,00€ que caldrà abonar al Consell Esportiu d’origen en el termini màxim de 15 dies
posteriors a la competició. La mateixa sanció s’aplicarà a les entitats, en el cas que un esportista donat
de baixa, es presenti a la competició.
Un cop iniciada la competició, la normativa d’individual permet la incorporació de nous esportistes i el
canvi a nivell superior entre jornades (les puntuacions prèvies no s’arrossegaran). En grups, la
composició no es podrà modificar entre proves. En cas de presentar qualsevol modificació (sempre
acompanyada per un justificant), serà el Comitè de Competició qui valorarà cada cas particularment. En
el cas d’una nova incorporació, l’esportista haurà de formalitzar la seva inscripció (quota d’inscripció i
llicència esportiva).
e) Suport musical
En totes les modalitats convocades, la música és de lliure elecció (instrumental o cantada). Les
músiques s’hauran d’enviar per correu electrònic en format mp3, quinze dies abans de la primera
competició. Es recomana dur una còpia de les músiques per seguretat.
4.- Aspectes econòmics
El preu de la inscripció és de 20,00€ per esportista, i dóna dret a participar a qualsevol de les modalitats
convocades. El cost de la llicència d’esportista serà:
 Esportistes de les categories caganius fins a juvenil: 9,00€ per participant.
 Esportistes de la categoria sènior: 25,00€ per participant.
Les llicències del personal tècnic tenen un preu de 18,00€ per persona.
La llicència d’esportista i de tècnic, d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig, inclou l’assegurança
obligatòria d’accident esportiu.

El públic major de 12 anys assistent a les competicions, haurà d’abonar la quantitat de 2,00€ per poder
accedir a la instal·lació.
5.- Classificacions i guardons
S’establirà una classificació per cada categoria i nivell/grup convocat, a cadascuna de les jornades de Lliga
Territorial. En cas que es convoquin Finals Nacionals, la classificació de la Lliga Territorial serà el mitjà de
convocatòria per participar-hi.
En les competicions individuals, es premiarà als tres primers classificats amb una medalla de classificació, i
als quarts i cinquens amb un diploma. En les competicions de grup, es premiarà als tres primers grups
classificats amb un trofeu. Després del lliurament de premis de la segona jornada, es procedirà a l’entrega
de premis de la Lliga Territorial, corresponent a la suma de les places obtingudes, obtenint la plaça 99 en els
casos de les baixes puntuals.
A l’última jornada de cada modalitat, els participants tindran una medalla de participació. Tots els
esportistes tindran un diploma final de participació a la Lliga Territorial. Cada Consell Esportiu informarà a
les seves entitats del procés a seguir per obtenir-lo.
Als Jocs Emporion s’establirà una classificació per cada categoria i modalitat convocada. Es premiarà als
tres primers grups classificats amb un trofeu.
6.- Altres dades d’interès
Els resultats de les diferents categories es lliuraran als tècnics de les entitats participants, un cop finalitzada
la desfilada i el lliurament de premis de la categoria corresponent.
Els Consells Esportius organitzadors podran modificar discrecionalment aquesta Normativa Tècnica pel
propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, i
seran els responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que no estiguin
contemplades en aquesta normativa general.

7-. Calendari de tràmits
DATA

TIPUS DE TRÀMIT

TRÀMIT

26 novembre 2018

Administratiu

Obertura inscripcions generals. Qualsevol esportista que vulgui prendre
part de la competició, encara que sigui en una única prova, ha de
figurar a la inscripció

11 gener 2019

Administratiu

Tancament inscripcions generals

25 febrer 2019

Administratiu

Confirmació participació de la primera jornada

5 març 2019

Administratiu

Comunicació de les baixes de la primera jornada

10 març 2019

Esportiu

1a jornada individual (nivell A) i grups – Gironès

4 març 2019

Administratiu

Confirmació participació de la primera jornada

12 març 2019

Administratiu

Comunicació de les baixes de la primera jornada

16 març 2019

Esportiu

1a jornada individual (nivells B i C) – Cerdanya

25 març 2019

Administratiu

Confirmació participació de la segona jornada

2 abril 2019

Administratiu

Comunicació de les baixes de la segona jornada

7 abril 2019

Esportiu

2a jornada individual (nivell A) i grups – Selva

8 abril 2019

Administratiu

Confirmació participació de la segona jornada

24 abril 2019

Administratiu

Comunicació de les baixes de la segona jornada

27 abril 2019

Esportiu

2a jornada individual (nivells B i C) – Pla de l’Estany

6 maig 2019

Administratiu

Inscripcions Jocs Emporion

14 maig 2019

Administratiu

Comunicació de les baixes Jocs Emporion

18/19 maig 2019

Esportiu

JOCS EMPORION – Jornada de grups – Cerdanya

