
  
   
  
   
 
 
Convocatòria FN Patinatge Artístic Individual dels JEEC                 
Curs 2016-2017                                                                                                             Pàgina 1 de 2                                                                
                                                                  

 
 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2016-2017 
 

CONVOCATÒRIA DE FINAL NACIONAL 
 

PATINATGE ARTÍSTIC INDIVIDUAL 
 
1.- Seu, data i termini d’inscripció 
 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 
 4 de juny de 2017 25 de maig de 2017 

EL PERELLÓ (BAIX EBRE) 
 

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 2017. 
  
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 ATCE que es mostra en el quadre del l’apartat 2.1. 
 
2.1.- Participació màxima Individual 
 

ATCE Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Total 
BCN Ciutat 3 3 2 2 1 11 
BCN Comarques 9 9 8 5 4 35 
Girona 7 7 5 3 3 25 
Lleida 2 2 1 1 1 7 
Tarragona 7 7 5 3 3 25 
Terres de l’Ebre 7 7 5 3 3 25 
Total 35 35 26 17 15 128 

 

Les places vacants d’una ATCE podran ser adjudicades pel Comitè Organitzador Nacional a una 
altra ATCE 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 
d’inscrits/es de l’entitat 

Nombre de 
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, fent-
se càrrec del seu comportament i bona conducta. 
 
3.- Sistemes de puntuació i classificació 
Les penalitzacions i deduccions, requeriments tècnics, puntuació i barems estan especificats al 
Reglament de Patinatge Artístic de la UCEC. 

En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que 
s’especifica a continuació:  
 

 CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS CLASSIFICACIÓ DE VALORS 

IN
D

IV
ID

U
A

L La puntuació resulta d’uns barems per cada 
integratiu aplicant les penalitzacions i 
deduccions per les errades en aquests.  

La nota final és la suma de la puntuació A 
(tècnica) i B (artística). 

Es realitza amb el recompte de targetes 
verdes atorgades en funció dels valors 

educatius i cívics de l’esport. 

La classificació es realitza pel sistema White (sistema de puntuació que es basa en les victòries parcials 
de les puntuacions dels/de les tutors/es de joc, sobre la suma de les puntuacions totals de cada 

programa). 

 
4.- Guardons  
Els Consells Esportius posaran a disposició de tots els esportistes, un diploma nominal de 
participació, segons el model establert entre el CCE i la UCEC que podran imprimir-lo 
telemàticament. 

Els tres primers guardonats rebran una medalla. En relació a la classificació de valors, els 
guardons seran els mateixos o equivalents als dels resultats esportius. 

 
5.- Observacions 
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment (o 
algunes categories convocades), si no s’arriba el mínim de 12 esportistes per a cada categoria. 
Aquests esportistes han de representar com a mínim 3 Consells Esportius d’àmbits territorials 
diferents. 
 
 
 


