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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2015-2016
CONVOCATÒRIA DE FINAL NACIONAL

PATINATGE ARTÍSTIC INDIVIDUAL
1.- Seu, data i termini d’inscripció
DATA
LÍMIT INSCRIPCIÓ
4 o 5 de juny de 2016
25 de maig de 2016
Seu pendent de confirmació
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC les
inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, abans del 25 de maig de 2016.
2.- Participació
Podran participar a la Final Nacional de Patinatge Artístic Individual les categories benjamí,
aleví, infantil, cadet i juvenil que tinguin el nivell “A”, en la modalitat individual, que serà mixta
per a totes les categories.
Es poden inscriure a la Final Nacional els/les esportistes que hagin participat a les Finals
Territorials de Patinatge Artístic Individual dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, establint
la participació màxima per ACTE que es mostra en el quadre del l’apartat 2.1.
2.1.- Participació màxima Individual
ATCE
BCN Ciutat
BCN Comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Total

Benjamí
3
9
7
2
7
7
35

Aleví
3
9
7
2
7
7
35

Infantil
2
8
5
1
5
5
26

Cadet
2
5
3
1
3
3
17

Juvenil
1
4
3
1
3
3
15

Total
11
35
25
7
25
25
128

Les places vacants d’una ACTE podran ser adjudicades pel Comitè Organitzador Nacional a un
altre ACTE un cop finalitzi el període d’inscripció.
2.2.- Personal tècnic
Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o delegat/ada)
de cada entitat en funció del nombre d’inscrits/es:
Nombre
Nombre de
d’inscrits/es de l’entitat
personal tècnic
01 – 05
1
06 – 10
2
11 - 15
3
16 - 20
4
i així successivament
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El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fentse càrrec del seu comportament i bona conducta.

3.- Sistema de competició
Les deduccions i penalitzacions, requeriments tècnics, puntuació i avaluació estan especificats
al Reglament de Patinatge Artístic dels JEEC.
3.1.- Durada i exercicis de competició
Categoria

Durada dels
exercicis

BENJAMÍ

2’00”
(+ - 5”)

ALEVÍ

2’15”
(+ - 5”)

INFANTIL

2’15”
(+ - 5”)

Exercicis Integratius
“NIVELL A”
-

Pas creuat enrere en vuit.
Salt del tres.
Picat.
Àngel endavant amb canvi de fil.
Cabriola de dos peus (mínim tres voltes).
Voltes de vals esquerra.
Àngel enrere amb canvi de fil.
Salchow.
Rittberger.
Àliga dreta i esquerra.
Cabriola interior enrere (mínim 3 voltes).

-

Treball de peus en línia recta.
Canadenc.
Flip.
Lutz.
Rittberger -turen-salchow.
Cabriola exterior enrere (mínim 3 voltes).

- Treball de peus en cercle
- Cabriola exterior endavant
CADET

2’30’’
(+ - 5”)

- Combinat de 3 Rittberger
- Lutz- Turen- flip
- Cabriola baixa o àngel amb entrada lliure (mínim 3
voltes)
- Treball de peus en cercle
- Cabriola exterior endavant

JUVENIL

2’30’’
(+ - 5”)

- Combinat de 3 Rittberger
- Lutz- Turen- flip
- Cabriola baixa o àngel amb entrada lliure (mínim 3
voltes)
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3.2.- Ordre d’actuació
L’ordre de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que tindrà lloc, com a mínim, 3 dies abans de
la competició a la seu designada.
L’ordre s’establirà de forma decreixent, iniciant la competició amb la categoria de més edat en
la que hi hagi participació:
1.
2.
3.
4.
5.

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

juvenil.
cadet.
infantil.
aleví.
benjamí.

*En funció de les necessitats, l’organització podrà variar l’ordre de les proves.
Cada participant haurà d’estar preparat/da en el lloc de sortida una actuació abans de la seva.
Qui perdi el torn establert passarà a competir en últim lloc i fora de concurs, sempre i quan
arribi quan encara s’estigui desenvolupant la competició de la seva categoria.
3.3.- Escalfament
Abans de l’inici de la competició hi haurà 5 minuts d’escalfament.
* L’organització es reserva el dret de modificar el temps d’escalfament o entrenament en cas
de gran volum de participació.
3.4.- Música
L’elecció de la música és lliure, podent utilitzar música instrumental o cantada, però cal que
sigui adequada a l’edat i al programa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que es
respectin les melodies i en el cas que sigui cantada, que no tingui un llenguatge ofensiu.
3.5.- Indumentària de competició
a) Característiques generals:
- L’elecció del mallot serà lliure, és a dir, que es podrà participar amb fantasia o amb
uniforme d’escola.
- En tots els esdeveniments de patinatge artístic damunt rodes tan en femení com en
masculí, el vestuari haurà d’estar d’acord amb la música però sense causar vergonya al
patinador, als tutors/es de joc (àrbitre i jutge/essa) o als espectadors. L’aparença de nu
en un vestit es considera una violació de la normativa.
- Els vestits amb l’escot massa baix, o que ensenyin l’abdomen (part entre la cintura i el
pit) nu, es consideren vestits d’exhibició i no són adequats pel patinatge de competició
escolar.
- Qualsevol brillantor o passamaneria utilitzada en els vestits hauran d’ésser cosits
segurs, per tal de no causar perjudicis als/a les patinadors/es següents.
- No estan permesos accessoris de qualsevol tipus.
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b) Indumentària femenina:
El vestit de la patinadora haurà d’ésser dissenyat de tal manera que cobreixi completament les
mitges, cuixes i part posterior. Les mitges de tall francès no estan permeses, com ara mitges
que acabin més amunt de l’os de la cuixa. Tots els vestits han de portar faldilla.
c) Indumentària masculina:
El vestit del patinador no pot ésser sense mànigues. L’escot del vestit no podrà deixar al
descobert el pit més de 8 centímetres per sota la clavícula. No està permet l’ús de material
transparent.
4.- Sistema de puntuació i classificació
En aquesta competició s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
continuació:
CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

INDIVIDUAL

Es farà una classificació de resultats per
categoria.
El sistema de puntuació dels tutors/es de
joc (àrbitre i jutge/essa) es farà per uns
barems d’uns mínims i uns màxims per
cada integratiu dins la correcció i aplicant
les deduccions i/o penalitzacions per les
errades ens aquests integratius especificats
al Reglament de Patinatge Artístic dels
JEEC.

Es farà una classificació de valors per
categoria, que es realitzarà amb el
recompte de targetes verdes atorgades en
funció dels valors educatius i cívics de
l’esport.

La classificació es farà pel Sistema
White (per majoria de tutors/es de joc
àrbitre i jutge/essa).

5.- Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants en la Final Nacional, es
lliuraran els guardons següents:
- medalles als 3 primers esportistes de la classificació de resultats de cada categoria.
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes de la
classificació en valors de cada categoria.

6.- Observacions
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment (o
algunes de les modalitats i/o categories convocades) si no s’arriba el mínim de participació
previst, que és el següent:
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Mínim de 12 esportistes per a cada categoria.

Aquests esportistes han de representar com a mínim 3 consells esportius d’àmbits territorials
diferents.

