PATINATGE ARTÍSTIC
NORMATIVA FASE COMARCAL. Curs 2018-2019
Jocs Esportius Escolars de Catalunya
Individual i equips
1. ORGANITZACIÓ
Durant el curs 2018-19 el Consell Esportiu del Tarragonès, amb la
col·laboració de les diferents entitats coorganitzadores i amb la col·laboració
del Consell Comarcal del Tarragonès, tindrà cura del desenvolupament
d’aquesta fase comarcal.
2. MODALITATS I CATEGORIES
Es convoca tant en la modalitat individual, categoria mixta, com per
modalitat d’equips “trios”, “quartets”, “quintets” i “shows” categoria única
mixta.
La competició individual no tindrà límit d’inscripció:
Individual (Nivell A, B i C) En Mini C s’aplicaran els integratius del
Prebenjamí C. No es convoca Mini nivell A ni B. Aquesta categoria no tindrà
classificació, però sí resultats.
La modalitat de grups es convoca en categoria única (Trios, Quartets i
Quintets i Xous)
La modalitat de grups tan sols competiran a la segona jornada de la fase
comarcal.
Els esportistes es distribuiran en les categories següents en funció del seu
any de naixement:
Edats primària

Edats de secundària
obligatòria
Edats de secundària
Post obligatòria

Categoria
Minis
Prebenjamí
Benjamí
Aleví

Any de naixement
2013, 2014
2011, 2012
2009, 2010
2007, 2008

Infantil
Cadet

2005, 2006
2003, 2004

Juvenil
Júnior

2001, 2002
1999, 2000

Per a classificar-se per a les fases posteriors, s’aplicaran les normatives
supracomarcals amb les limitacions que estableixi cada normativa.
3. INSCRIPCIONS - DOCUMENTACIÓ
3.1 És IMPRESCINDIBLE que els participants estiguin assegurats als Jocs
Escolars Esportius de Catalunya inscrits amb temps i forma a la
corresponent competició (aplicació informàtica).
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Per a poder participar tots els esportistes han d’estar degudament tramitats a
mútua, i per tant assegurats, és necessari que procediu a fer les altes al
programa amb l’antelació suficient.
En cas contrari, no es podrà donar cobertura de l’assegurança esportiva
obligatòria, ni podran participar-hi. Posteriorment, tramitareu la inscripció
dels participants directament al programa de gestió esportiva, on constarà la
fase comarcal de patinatge artístic i la modalitat corresponent a l’apartat
d’esports individuals de l’àrea dels JEEC.
3.2 Procés per inscriure els participants:
La inscripció s’ha de fer per la fase comarcal que consta de dues jornades. No
s’ha fer la inscripció dos cops. Tot i això si alguna de les participants no ha
de fer alguna de les dues jornades cal que ens ho indiqueu fent-nos arribar
un correu electrònic.
La data límit d’inscripció per la fase comarcal serà 15 dies abans de la
data de la primera jornada.
Procés per inscriure els participants a l’aplicació:
- Entrar a l’aplicació des de la nostra pàgina web > ‘Àrea privada escoles’, i
introduir l’usuari i clau d’accés facilitat a cada entitat.
- Al menú principal clicar ‘Participants’; si la persona ja la tenim al llistat, fer
un doble clic i assignar-li la llicència corresponent de l’esport. Si no està al
llistat clicar ‘+Nou participant’, introduir les dades i assignar-li la llicència
corresponent de l’esport.
- Per fer la inscripció de la modalitat individual, des de llicència, cal
seleccionar la llicència i al menú ‘Accions’ >’Nova inscripció’. A la modalitat de
trios, quartets, quintets i xous, aquesta temporada es pot fer directament des
de l’aplicació. Des de les llicències, cal marcar-les amb un “tick” i al menú
‘Accions’ >’Crear conjunt’.
Per a la fase territorial tothom que estigui classificat haurà de tenir la
corresponent llicència esportiva degudament tramitada. És obligatori
adjuntar la fotografia del participant via telemàtica. Un cop el participant
tingui foto assignada i estigui tramitat es podrà imprimir.
Molt important: Els dies de competició l’accés a la pista i als vestidors estarà
restringit, només hi podran accedir les persones acreditades (participants i
entrenadores) i aquestes prèviament han d’haver estat donades d’alta a la
mútua.
4. CATEGORIES, INTEGRATIUS, DURADA DELS EXERCICIS I
PARTICIPANTS
Tota la normativa tècnica està detallada a la pàgina web de la UCEC
(www.ucec.cat) > Esport per a tothom -> Jocs Esportius Escolars de
Catalunya > Esports individuals i a la del consell esportiu
(www.cetarragones.cat), a l’apartat de ‘Documentació’ > ‘Normatives’.
5. JURAT I CLASSIFICACIONS

C. del Doctor Zamenhof, 5 I 43001 Tarragona I Tel. 977 249 484 I Fax 977 235 167 I info@cetarragones.cat

L’exercici serà valorat per tres tutors de joc designats pel Consell Esportiu del
Baix Camp, assistits per un calculador, que puntuaran individualment i
independentment la dificultat i l’estil.
6. DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LA FASE COMARCAL DEL
TARRAGONÈS
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: 16 de març. Pavelló de Torredembarra.
▪ 2a jornada: 6 d’abril. Pavelló de Vila-seca.
La data límit d’inscripció serà el divendres 1 de març.
Per la classificació final de la fase comarcal, 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 dona la classificació final (la suma de la dificultat i l’estil de les dues
classificacions), quedant pel davant el de major puntuació.
7. FASE TERRITORIAL I FASE NACIONAL
Els/les classificats/des es determinaran segons consta a les normatives
supracomarcals corresponents. Per la fase territorial és obligatori la
presentació de les Llicències el dia de la competició.
8. 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, així com
també la normativa tècnica de la UCEC.
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