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LLOC DE LA FINAL

Pavelló Municipal d’esports
Zona Esportiva
C/ Concepció Ducloux, s/n
17500 Ripoll
Com arribar-hi: https://goo.gl/Ggf99W

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

INSCRIPCIONS

Full inscripció (annex 1)
Data màxima inscripció 25 de maig de 2016
Cal enviar el full d’inscripció en suport informàtic a les
adreces següents:
- nuria@ucec.cat
- consellesportiu@ceripolles.cat
Les inscripcions es tramitaran
Territorial corresponent.

mitjançant

l’Agrupació

Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet
d’esportista i d’entrenador-delegat dels JEEC, segellat pel
Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment
de qualsevol membre de l’organització.
DOCUMENTACIÓ

Abans del dia 30 de maig s’ha d’enviar la música dels
esportistes, en format MP3, a l’adreça de correu:
consellesportiu@ceripolles.cat. El nom del fitxer ha de
seguir el format següent: nomesportista-categoriacomarca.mp3

ASPECTES TÈCNICS
NORMATIVA /
CONVOCATÒRIA
Col·labora:

Convocatòria de la Final Nacional de Patinatge Artístic
individual (annex 2)

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

Inici de la competició

a determinar segons inscripcions.

Lliurament de premis

a determinar

Els esportistes inscrits han de ser a la instal·lació 30 minuts
abans de l’hora fixada per a l’escalfament de la seva
categoria o grup.
L’horari de tornada dels esportistes és un cop finalitzat el
lliurament de premis de la seva categoria.

CLASSIFICACIÓ I SISTEMA DE
PUNTUACIÓ

Classificació de resultats
Sistema White (majoria de tutors/es de joc i/o jutge/esses)
Classifiació de valors
Targeta verda

ALTRES
ASSEGURANÇA MÈDICA

MÉS INFORMACIÓ

Davant de qualsevol accident que requereixi atenció
mèdica, cal informar al Responsable de la Final i/o seguir el
protocol marcat per la pròpia assegurança mèdica.
Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a:
www.ucec.cat // www.ceripolles.cat
Per a informació sobre allotjaments o llocs on poder dinar,
consulteu l’adreça: http://www.ripoll.cat/turisme/

