ACORDS DEL COMITÈ TÈCNIC DE PATINATGE ARTÍSTIC
Curs 2017-2018
DATA: Dijous 30 de novembre de 2017
HORA: 13.15 h
LLOC: Consell Esportiu del Tarragonès
ASSISTENTS A LA REUNIÓ:
• Sra. M. Mercedes Pastor (Patí Club Vila-seca)
• Sra. Elena Bagües González (Club Patí La Pobla de Mafumet)
• Sra. Susana Enamorado (Club Patí La Pobla de Mafumet)
• Sra. Gisela Gibert (Club Dojo Tàrraco)
Del Consell Esportiu del Tarragonès hi assisteix la Sra. Maribel Roig Mestre,
com a secretària de la reunió.
Ordre del dia:
1. Convocatòria i disseny de la fase comarcal dels JEEC.
2. Informe de la normativa aplicable als JEEC.
3. Altres assumptes.
La Sra. Maribel Roig dona la benvinguda a les assistents i dona per iniciada la
reunió del Comitè Tècnic de Patinatge Artístic.

1. Convocatòria i disseny de la fase comarcal dels JEEC
S’informa de les
quotes de mutualització com d’inscripció, es troben
publicades al programa d’activitats del Consell Esportiu que es pot
descarregar del web del Consell.
S’estableix que per a la fase comarcal es convocaran les següents modalitats
d’individuals i d’equip: individual, mixta (nivell A , B i C), i per equips “trios”,
“quartets”,“quintets” i “xous” categoria única mixta.
Es convocarà en totes les categories d’edat escolar, així com també en
categoria mini (2012–2013), en nivell B i C, amb els integratius de la categoria
prebenjamina B i C, respectivament.
S’informa que a l’aplicació ja es poden fer les inscripcions.
Es realitzaran dues jornada de la fase comarcal. La previsió de dates i seus de
la fase comarcal és:
o Fase comarcal – dues jornades
 1a jornada: 3 de març. Pavelló de Torredembarra.
 2a jornada: 22 d’abril. Pavelló de Vila-seca.
La data límit d’inscripció será el divendres 16 de febrer.

Tutors de joc: es farà la petició al Consell Esportiu del Baix Camp de tres
tutors de joc i un calculador. El pagament el realitzarà directament l’entitat
organitzadora als jutges i calculador el dia de l’activitat. L’entitat
organitzadora ho facturarà a posterior directament al Consell.
Per la classificació final es farà servir la següent puntuació:
• Es tindran en compte els dos resultats de les dues competicions.
• En cadascuna de les competicions s’atorgarà a cada patinador/a el
número del lloc que ha fet en la classificació del seu nivell, des de el
primer/a fins a l’últim/a.
• Es sumaran els dos valors de cada patinador/a.
• Quedarà en primer lloc el patinador que obtingui la suma de llocs més
baixa i en últim lloc el patinador/a amb la suma més alta.
• Si hi hagués empat es tindrà en compte la suma de punts de les dos
proves que li dóna la classificació final (la suma de la dificultat i l’estil
de les dues classificacions), quedant pel davant el de major puntuació.
2. Informe de la normativa aplicable als JEEC
Com a novetat per aquesta temporada és la participació oberta a tot esportista
federat.
Tota la normativa tècnica de la Fase territorial està publicada a la pàgina web
de la UCEC (www.ucec.cat) -> Esport per a tothom -> Jocs Esportius Escolars
de Catalunya -> Esports Individuals, Patinatge i a la página web del Consell
Esportiu del Tarragonès.
3. Altres assumptes
Es fa un recordatori dels tràmits administratius per participar a les activitats
organitzades pel Consell Esportiu del Tarragonès: inscripció de l’entitat, alta
participants a l’aplicació i inscripció a les corresponents fases comarcals. Cal
tenir en compte que previ s’han d’haver fet els tràmits d’inscripció de l’entitat i
alta de participants a la mútua.
La reunió finalitza a les 13:45 h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta
acta.

La secretària
Maribel Roig Mestre
Tarragona, 30 de novembre de 2017

