TROBADA DE PATINATGE
ARTÍSTIC
Diumenge 24 de març

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona us proposa una Trobada de Patinatge
Artístic on podreu lluir en el millor dels escenaris la feina que heu estat realitzant amb
els/les vostres patinadors/es d’iniciació!
Objectius de la Trobada
-Promocionar la pràctica esportiva del patinatge artístic des d’una vessant lúdica.
-Motivar als/les participants perquè continuïn practicant aquesta modalitat esportiva.
-Despertar l’interès per l’esport i l’esperit d’autosuperació personal i grupal que implica
l’actuació davant d’un públic.

Data de celebració:
Data límit d’inscripció:
Categories:
Preu:
Composició dels grups:
Música:

Diumenge 24 de març de 2019
Dimecres 6 de març de 2019
De Pre-benjamines a infantils.
30,00€ per grup.
De 4 a 8 participants aproximadament
Durada màxima d’ 1:30 minuts.
Caldrà penjar-la en format MP3 a
l’Aplicatiu de llicències del CEEB com a
document adjunt i en format MP3, en
el moment de la inscripció del grup.
A l’arxiu caldrà posar el nom del grup,
categoria i nom de l’entitat sense
espais.
Exemple: Fades_benjami_CET10

Orientacions tècniques:
És permès que realitzin les següents orientacions tot el grup alhora o de forma
consecutiva (en cànon)
Pre-Benjamí (1r i 2n)
Cadireta o equilibri
Puntada a la lluna
Pirueta de 2 peus
(1 volta)

Benjamins (3r i 4t)
Vuit endavant creuat
Canó o Àngel endavant o
Àngel-canó
Picat / Puntada a la lluna

Alevins (5è i 6è)
Vuit enrere creuat
Àngel-canó o Àncora

Pirueta 2 peus
(2 voltes)

Pirueta de 2 peus
(3 voltes)

Salt del tres / Picat

Es recomana no realitzar figures de tipus festival fi de curs: ASPA, CERCLES...

Inscripcions i pagament:
Inscripció a través de l’Aplicatiu del CEEB.
http://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php
El pagament de la inscripció a la trobada es farà també a través de l’Aplicatiu
mitjançant una targeta bancària de crèdit o de dèbit o bé per transferència
bancària enviant sempre el comprovant amb el numero de l’albarà en el concepte.
Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la
celebració de la trobada.
Com arribar:
Pavelló Municipal Francisco Calvo. Carrer Bonaventura Gispert, s/n (Sant
Andreu).
Es pot arribar en metro L9 o L10 parada Onze de Setembre o Metro L1
parada Fabra i Puig. Bus: 11, V31, H8.
Contacte:
Departament d’Esports Individuals.
Tel. 93 511 20 40
esportindividual@elconsell.cat

