NOU FORMAT DE LES COMPETICIONS TEMPORADA
2020-2021
2021 de la modalitat individual.
Donada la situació actual provocada per la covid
covid-19
19 adaptarem la competició
individual de patinatge artístic . L’objectiu és garantir la seguretat dels nostres
patinadors i la viabilitat del nostre esport.
Categories i nivells convocats
Categories: prebenjamí,benjamí, aleví, infantil i cadet
cadet-Juvenil
Nivells: A, B i C
Com serà la competició?
Es podrà escollir o participar en les dues fases convocades per les categories
benjamí,
amí, aleví, infantil i cadet
cadet-juvenil.
Es convocarà una sola fase per la categoria prebenjamí.
La competició serà mixta.
Per tal de garantir la categoria i nivell es requereix la inscripció de 3
participants com a mínim inscrits per categoria i nive
nivell.
Cada fase constarà de diferents jornades tenint
participants.
Cada jornada comptarà amb diferents
participants inscrits.

en compte el volum de

categories i nivells segons els

Les jornades seran de 4 hores de durada aproximada que es realitzaran durant
els caps de setmana .
Les categories benjamí , aleví, infantil i cadet
cadet-juvenil
juvenil seran classificatòries.
classificatòries
La categoria prebenjamí obtindrà una sola puntuació i no serà classificatòria.

Es farà entrega de trofeus/medalles en cada fase i jornada programada per
totes les categories.
Per tal d’optar a ser escollit per representar la comarca d’osona a una
competició en format Territorial i/o Nacional, es tindrà en compte la classificació
final obtinguda de la suma de les dues fases.
Format de cada jornadaa
S’accedirà i sortirà de la instal·lació per portes diferents.
Cada participant anirà acompanyat del seu entrenador/a .
No s’acceptarà l’entrada
ntrada de públic durant la situació actual de pandèmia fins
que les autoritats ho permetin.
Abans de l’inici de cada categoria hi haurà 10 minuts d’escalfament com a
màxim 10 patinadors/res.
Durant l’escalfament del 1r grup accediran al recinte els 10 patinadors/res
següents i s’assignarà una zona per a ells/es.
Després de l’escalfament s’ex
s’executaran
ecutaran els programes i un cop finalitzats els
patinadors hauran d’abandonar la instal·lació.
I així successivament per la resta de grups dins la mateixa categoria i nivell.
Al finalitzar la categoria i el nivell hi haurà l’entrega de trofeus excepte pe
per la
categoria prebenjamí
amí que rebran la medalla després de l’actuació.
La utilització dels vestidors i la utilització de les grades estaran subjectes a les
normes establertes pels organismes oficials superiors.
Aquesta normativa es pot veure modificada atenent les noves
es regulacions del
Procicat.
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