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I TROFEU LLUÇANES 
 

BASES DEL TROFEU: 
 

El Club de Patí Lluçanès, convoca el I TROFEU LLUÇANÈS i us convida a 
participar, segons les següents bases: 

 
1. Es celebrarà el dissabte 31 de maig a la tarda i diumenge 1de juny de 

2014 al Pavelló Municipal d’Olost (pista de parquet de 20 x 40 m).  
 

2. Podran participar patinadors/es; Mini, Promoció I, Promoció II, Iniciació C, 
B i A, Certificat i Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Junior i Sènior.  

 
3. La competició serà en la modalitat de LLIURE, amb els integratius 

corresponents a cada categoria tal i com marca la federació. En categories 
es farà el disc CURT. 
 

4. Els participants hauran de competir al nivell en el que estan actualment. 
 

5. La competició femenina i masculina serà conjunta. Excepte en aquells 
grups on el nombre d’esportistes masculins sigui a partir de cinc 
patinadors, en aquests casos la competició masculina serà separada de la 
competició femenina.    

 
6. En els grups d’iniciació que el nombre de patinadors sigui molt gran, es 

faran subgrups, segons l’edat dels participants. En promoció si el nombre 
de participants es molt gran es faran 2 grups, també segons l’edat. 
 

7. En les categories Cadet, Juvenil, Júnior, Sènior, es separaran les 
categories Nacional i  PRE, segons nombre de participants. Si no hi ha un 
mínim de 5 participants s’ajuntaran. 

 
8. Els patinadors han d’estar federats i podran competir amb el mallot del seu 

club o de fantasia. (S’acceptaran patinadors en les categories; Mini, 
Promoció I i Promoció II amb fitxa del Consell Esportiu) 

 
9. Els jutges, en nombre de tres, seran de la Federació Catalana de 

Patinatge. 
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10. La preinscripció es realitzarà directament a l’adreça següent: 

cpllucanes@gmail.com,  
A la preinscripció s’hi haurà de fer constar (ompliu full excel adjunt):  

- el nom i cognoms del patinador; 
- data de naixement; 
- club al que representa;  
- nivell on competirà; 
- número de fitxa federativa i 
- un telèfon de contacte i/o adreça de correu electrònic del club, 
- dades de delegat i entrenador 
 

Us enviarem la confirmació de la inscripció via email. 
 

11. Serà imprescindible, per a competir, presentar la fitxa federativa i el 
DNI el dia de la competició. 
 
12. El import de la competició serà de 12 €  per patinador/a. Aquest 

import s’abonarà mitjançant transferència bancària al numero de compte 
que us facilitarem a aquells que estigueu interessats. Un cop realitzat el 
pagament i rebut el resguard del pagament via email, es considerarà 
finalitzada la inscripció. Data límit d’inscripció i pagament: 16 de maig 
del 2014, 22.00 hores. 

 
 

13. En el cas que un patinador es doni de baixa, es retornaran els diners, 
sempre i quan rebem la notificació per email o per telèfon al menys 10 dies 
abans de la competició, 21 de maig 22 hores. Passada aquesta data, 
encara que un participant es doni de baixa, no es retornaran el diners de la 
inscripció. 

 
14. El sorteig de l’ordre de sortida, així com els horaris corresponents, es 

podran consultar, uns dies abans al Trofeu, a la pàgina web del Club de 
Patí Lluçanès. 

 
http://www.cpllucanes.wordpress/ 

mailto:cpllucanes@gmail.com
http://www.patinatgeandorra.com/
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15. La Federació Catalana de Patinatge – Territorial de Barcelona – i el 
club organitzador no assumiran cap tipus de responsabilitat en cas 
d’accident. 
 

16. El C. P. Lluçanès, es reserva el dret d’anul·lar la competició sempre 
que no existeixi un nombre mínim de patinadors inscrits. 

 
 

 
CATEGORIES Mini, Promoció I i II: 
 
Els integratius són els que estableix el reglament de la Territorial de 
Barcelona, versió del 2014. En cas de molts participants es dividiran en dos 
grups Promoció I i II. 
 
 
CATEGORIES Iniciació C, B, A i Certificat: 
 
Els integratius són els que estableix el reglament de la Territorial de 
Barcelona, versió del 2014 (pàgina 60, Iniciació lliure) 
 
CATEGORIES  NACIONAL I PRE (Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior-Sénior): 
 
Els participants executaran el DISC CURT. 
 
 
Horari orientatiu (variarà en funció del nombre d’inscrits): 
 
Dissabte tarda; Mini, Promoció I i II, Iniciació C 
Diumenge mati: Iniciació B, A Certificat 
Diumenge tarda: Categories 
 


