TROBADA
PATINATGE ARTÍSTIC
Curs 2021-22

Descripció de l’activitat:
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona us proposa una Trobada
de Patinatge Artístic on podreu gaudir d’una jornada lúdica i lluir 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.
• Motiva 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, localització i horari:
Data de celebració:

Diumenge 20 de març de 2022

Data límit d’inscripció:

1 de març de 2022

Horari:

Horari de matí i tarda (aproximadament de
9h a 14h i de 15h a 20h) *S’especificarà un
cop hagi passat la data límit d’inscripció.

Localització:

Pavelló Municipal Camp del Ferro
(Plaça d’Albert Badia i Mur, 08027 Barcelona).
Metro: L9 o L10 parada Onze de Setembre o
L1 parada Fabra i Puig.
Bus: 11, V31, H8.

Especificacions:
Composició dels grups: De 4 a 8 participants
Categories: De pre-benjamí a infantil
Música: Durada màxima 1:30 minuts
Les músiques es penjaran com a document adjunt a l’Aplicació de
Llicències en el moment de realitzar la inscripció del grup. El format
haurà de ser en MP3 i el nom de l’arxiu haurà de seguir la següent
estructura: 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 del grup, categoria, nivell i entitat)
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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)

Benjamí
(3r i 4t)
Vuit endavant creuat
Canò o Àngel
endavant o Àngel canó
Picat / Puntada a la
lluna
Pirueta de 2 peus
(2 voltes)

Aleví
(5è i 6è)
Vuit enrere creuat
Àngel-canó o Àncora
Salt del tres / Picat
Pirueta de 2 peus
(3 voltes)

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

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/.

Pagament:
Preu: 30,00€ per grup
El pagament es farà també a través de l’Aplicatiu mitjançant targeta bancària
de crèdit o dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre el
comprovant amb el número d’albarà en el concepte.

Contacte:
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).

