PATINATGE ARTÍSTIC
Curs 2020-21

Competició Escolar de Patinatge Artístic:
Durant el curs, el CEEB organitza diferents modalitats de Competició,
individuals i de grup, i una Trobada de Patinatge Artístic.
•
•
•
•
•
•
•

1r Pas de Nivell: Competició Individual
2n Pas de Nivell: Competició Individual
Campionat de Barcelona: Competició Individual
Grups Xou: Competició de Grup
Interescoles: Competició de Grup
Parelles: Competició de Parelles
Trobada: Exhibició de Grups

Calendari 2020-21:
•
•
•
•
•
•
•
•

1r Pas de Nivell
Inici de febrer fins a mitjans de març
Trobada
Mitjans de març
1a Fase Interescoles i Trios, Quartets i Quintets Finals d’abril
Campionat de Barcelona
Inici de maig
Competició Parelles
Inici de maig
2n Pas de Nivell
Mitjans de maig
Competició Grups Xou
Mitjans de maig
Final Interecoles i Trios, Quartets i Quintets
Mitjans de maig

Localització i horari:
Les jornades es celebren en dissabte o diumenge i en horari
de matí o tarda.
La localització és al Pavelló Municipal Camp del Ferro (Plaça
d’Albert Badia i Mur, 08027 Barcelona).

Especificacions:
Les músiques es penjaran com a document adjunt a l’Aplicació de
Llicències en el moment de realitzar la inscripció dels/les
esportistes o del grup. El format haurà de ser en MP3 i el nom de
l’arxiu haurà de seguir la següent estructura:
Individual: nom i cognoms_categoria_nivell_entitat
Grups: nom del grup_categoria_nivell_entitat

*És obligatori que el dia de la competició, cada entitat porti el seu
Pendrive com a còpia de seguretat, amb la corresponent identificació
(nom de l’esportista o grup, categoria, nivell i entitat)

Sistema de classificació:
Al CEEB treballem amb un sistema de classificació paral·lel a la
classificació tècnica de la competició, aquesta classificació paral·lela
és l’anomenada Classificació en Valors i es treballa mitjançant el
projecte Semàfor de Valors. Per més informació sobre aquest
sistema de classificació consulta i descarrega’t el dossier informatiu
a www.ceeb.cat/patinatge-artistic/
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Procés d’inscripció:
Les inscripcions i llicències les ha de tramitar l’Entitat Esportiva
mitjançant la nostra plataforma online (Aplicació de Llicències del CEEB).
Recordeu que totes les entitats disposeu d’un nom d’usuari i paraula de pas.
Si sou una entitat nova, podeu descarregar-vos tota la informació necessària per
donar-vos d’alta al CEEB i les passes a seguir a https://ceeb.cat/documentacio/.

Llicències i Inscripcions:
Per poder participar, tots els i les esportistes, han de tenir tramitada la seva Llicència
esportiva (assegurança + llicència) i la seva Inscripció a l’activitat. L’equip tècnic només
ha de tramitar la seva Llicència esportiva.
Llicència esportiva

Esportistes nascuts 2013-2015
Esportistes nascuts 2012-2003
Esportistes majors de 18 anys
Tècnic/a, Auxiliar i Delegat/da

Per esportista
Per grup
Tipus de
Llicència

1r Pas
de
Nivell

2n Pas
de
Nivell

8,00€

8,00€

Entitats Consell de
Entitats altres
Barcelona
Consells
Assegurança
Llicència
Assegurança
Llicència
1,50€
3,00€
5,00€
Es tramita amb
4,00€
13,00€
18,00€
el consell de
25,00€
23,00€
28,00€
l’entitat
6,20€
13,00€
18,00€
Inscripcions Competició
Cpt.
BCN

Grups
Xou

Interescol
es i Trios,
Quartets i
Quintets

Parell
es

35,00€

20,00€

10,00€

Trobada

3,00€

Patinatge Artístic

30,00€
Trobada
Patinatge Artístic

Per poder competir, és requisit imprescindible que els/les esportistes i l’equip tècnic portin la seva acreditació
visible a cada competició i/o trobada. Recordeu que per poder imprimir les acreditacions i llicències, aquestes
han d’estar pagades.

Categories i edats:
Educació Infantil

2015

P.5

Pre-benjamí

2014 i 2013

1r i 2n Primària

Benjamí

2012 i 2011

3r i 4rt Primària

Aleví

2010 i 2009

5è i 6è Primària

Infantil

2008 i 2007

1r i 2n E.S.O

Cadet

2006 i 2005

3r i 4rt E.S.O

Juvenil

2004 i 2003

1r i 2n de Batxillerat

Júnior

2000-01-02

Majors de 18 anys

Sènior

1999 i anteriors

Majors de 18 anys

Contacte:
Per
més
informació
consulta
el
nostre
espai
web
www.ceeb.cat/patinatge-artistic/ o les nostres xarxes socials (“El
Consell” Facebook i Instagram).
També pots contactar amb el Departament d’Esports Individuals
mitjançant el correu electrònic esportindividual@elconsell.cat o el
telèfon 93 511 20 40 (horari d’atenció de dilluns a divendres de 10h a
14h i de 16h a 19h).

