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 NORMATIVA FASE COMARCAL JEEC  
PATINATGE EN LÍNIA 

Curses de Patinatge en Línia – Circuïts d’Habilitat  
 Curs 2018-19 

 
1. ORGANITZACIÓ 
La Secció de Patinatge de Velocitat del Club Gimnàstic de Tarragona, el Club Dojo 
Tàrraco i el Consell Esportiu del Tarragonès, amb el suport de la Federació Catalana de 

Patinatge i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, organitzen la Fase Comarcal del 
Tarragonès de PATINATGE en LÍNIA, amb les dues modalitats de curses (velocitat)  i 
circuïts d’habilitat, dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), que es celebrarà 
en dues jornades, respectivament, i que es complementaran amb diferents trobades no 
competitives. 
 
 

2. MODALITATS I CATEGORIES 
Es convoca la modalitat escolar, masculina i femenina, amb les seves diferents 
categories.  
 
Poden participar esportistes d’escoles i de clubs, sempre i quan, no tinguin llicència en 
vigor, ni hagin participat en competicions oficials de la Federació Catalana de Patinatge. 

 
Les categories escolars son aquestes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. INSCRIPCIONS - DOCUMENTACIÓ 
 
Per a poder participar les persones han d’estar degudament donades d’alta, i per tant, 
assegurades. Es necessari fer les altes al programa amb l’antelació suficient (prèvia 
presentació al CET del full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau d’accés).  
 
 
 
 
 
 
 

COMPETICIÓ ESCOLAR (JEEC) 
CATEGORIES I EDATS 

MINI 2013-14 

PREBENJAMÍ 2011-12 

BENJAMÍ 2009-10 

ALEVÍ 2007-08 

INFANTIL 2005-06 

CADET  2003-04 

JUVENIL 2001-02 

ADULTS SÈNIOR 2000-1990 

ADULTS MÀSTER 1989 i anteriors 
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Procés per inscriure els participants a l’aplicació: 
 
Per participar serà requisit imprescindible fer els següents tràmits directament al nostre 
programa de gestió esportiva:       

1. Entrar a l’aplicació des de la nostra pàgina web www.cetarragones.cat /àrea 
privada escoles amb l’usuari i clau d’accés facilitat a cada entitat. 

2. Donar d’alta els esportistes al programa de JEEC i els adults per la via de lleure 
3. Assignar als participants llicència de patinatge en línia (en el cas de que ja estigui 

donat d’alta el participant en un altre esport, en l’actual temporada i per la 
mateixa entitat, només caldrà assignar  la llicència de l’esport corresponent).  

4. Des del menú llicències marcar els quadres de les persones a inscriure i clicar 
nova inscripció. Del desplegable seleccionar l’activitat concreta (cada jornada) a la 

que es vol inscriure i desar, tant per escolar com per adults. 
 
 
Les dues jornades són independents i tindran una tramitació d’inscripció separada i 
segons les condicions generals de participació a les fases comarcals del CET. 
Les dates límits d’inscripcions per a tots els participants serà els dijous anterior a cada 
corresponent jornada.  
El Consell Esportiu del Tarragonès remetrà per correu electrònic a totes les entitats i 
escoles participants els seus corresponents dorsals, per a que facin la impressió 
corresponent i facilitar, si s’escau, el seu repartiment previ al dia de la cursa.  
La impressió dels dorsals sempre anirà a càrrec de la corresponent escola o entitat. 
 
 

4. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I DISTÀNCIES  
 
4.1. MODALITAT DE CURSES DE PATINATGE EN LÍNIA 

CATEGORIES Nº voltes 
Sèrie Curta 

Nº voltes 
Sèrie Llarga 

Puntuació  
per Sèrie 

MINI 2 3  
1r: 1 
2n: 2 
3r: 3 
4t: 4 

i així successivament. 

 

PREBENJAMÍ 2 4 

BENJAMÍ 3 6 

ALEVÍ  4 7 

INFANTIL 

5 8 

CADET 

JUVENIL 

ADULTS SÈNIOR 
2000-1990 

ADULTS MÀSTER 
1989 i anteriors 
Per a determinar la classificació, s’aplicarà la suma de les dues sèries, a partir de la suma més baixa en 
endavant. 
En cas d’empat a la suma de punts final, es tindrà en compte, pel desempat, el lloc més alt assolit  
a qualsevol de les dues sèries i, si es manté, es prioritzarà el lloc assolit a la sèrie més llarga. 
S’amonestarà els participants en el casos de:  

- sortida falsa (sortida abans d’hora) 
- passar per dins, tocar o moure els cons 
- espitjar o tirar a terra un altre patinador  

A la segona amonestació, el participant restarà exclòs.  
En el tercer cas descrit, si els jutges consideren l’acte com a deliberat, podran aplicar l’exclusió directa. 

http://www.cetarragones.cat/
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4.2 MODALITAT DE CIRCUÏTS D’HABILITAT 
 

- A totes les categories, els/les participants podran optar per dos nivells de 
competició, en funció de la seva capacitat tècnica A (nivell avançat) o B (nivell 
iniciació), amb circuits adaptats a cada corresponent perfil. Aquest nivell vindrà 
donat a la inscripció inicial; excepte a la categoria Mini que el nivell serà Únic 
(circuit d’iniciació) 

- Els circuits de cada nivell i categoria es detallaran en un document adjunt, amb 
l’especificació dels diferents elements a desenvolupar. 

- Una vegada feta la primera sèrie, els/les participants de Nivell B, podran optar a 
pujar a Nivell A, renunciant a la classificació obtinguda a la 1a sèrie. 

- La classificació final vindrà determinada per la millor marca realitzada per 
cadascun dels participants. 

- Es penalitzarà amb 5” cada element del circuit que no es faci correctament 
(moure un con o infracció del circuit). El fet de caure, no portarà cap penalització. 

 

CATEGORIES 
NIVELL A 
(Avançat) 

NIVELL B 
(Iniciació) 

MINI   CIRCUIT 1 (nivell únic) 

PREBENJAMÍ CIRCUIT 2 

CIRCUIT 1 
 

BENJAMÍ CIRCUIT 3 

ALEVÍ  CIRCUIT 4 

INFANTIL 

CIRCUIT 5 CADET 

JUVENIL 

ADULTS SÈNIOR 
2000-1990 

CIRCUIT 5 
ADULTS MÀSTER 
1989 i anteriors 

 
 
Una vegada definides les inscripcions a totes dues jornades, s’enviarà amb antelació 

l’ordre de proves i la temporalització estimada corresponent. 
 
En funció de la participació a cada categoria, si és nombrosa, es podran fer sèries 
classificatòries amb finals al llarg de la jornada o, pel contrari, es podran ajuntar 
categories quan sigui necessari.  
En tot cas, cada esportista farà com a mínim dues sèries, a cadascuna de les jornades. 
A cadascuna de les dues convocatòries, es lliuraran trofeus als tres primers 
classificats/des de cada categoria, masculina i femenina. 
 
Les reclamacions es presentaran al comitè organitzador per escrit abans de 15 minuts 
després de la celebració de la corresponent prova. 
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5. EQUIP ARBITRAL 
El control arbitral anirà a càrrec de tècnics del Club Gimnàstic i del Club Dojo Tàrraco, 
respectivament. 
 
 

6. DATES I LLOCS DE REALITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ 

      FASE COMARCAL DE CURSES DE PATINATGE EN LÍNIA 

LLOC 
- PAVELLÓ CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 
C/Camí de la Bulledera s/n, Tarragona 

Control tècnic: Club Gimnàstic 

DATA - DIUMENGE 17.03.19 

HORA D’INICI i 
DESENVOLUPAMENT 

- 10:00h.  Reunió representants entitats i escoles 

participants. Escalfament dels participants. 
- 10:30. Inici competició.  

Inici Sèries Curtes. 
- Descans i celebració de sèries de relleus no  
competitius. 

- Inici Sèries Llargues. 
- Lliurament de trofeus. 

- DATA LÍMIT 

D’INSCRIPCIÓ 
Dijous, 14 de març 

 

             FASE COMARCAL DE CIRCUÏTS D’HABILITAT 

LLOC 
PISTA COBERTA – COMPLEX ESPORTIU MUN. (piscina) 
La Pobla de Mafumet 
Control tècnic: Club Dojo Tarraco 

DATA DIUMENGE 28.04.19  

HORA D’INICI i 
DESENVOLUPAMENT 

- 10:00  Reunió representants entitats i escoles  

participants. Escalfament dels participants. 
- 10:30. Inici competició. 
- Inici sèries 1a ronda.  

- Descans i exhibició. 
- Inici sèries 2a ronda. 

- Lliurament de trofeus. 
- DATA LÍMIT 

D’INSCRIPCIÓ 
Dijous, 25 d’abril 

 

 

 

7. Per resoldre el que no estigui previst en les normes presents, s’aplicarà les Directrius 
dels JEEC i les Normes de disciplina esportiva dels JEEC i la normativa aplicable de la 
Federació Catalana de Patinatge, segons sigui. 

 


