CONVOCATÒRIA CAMPIONAT DE BALEARS PATINATGE ARTISTIC
MODALITAT GRUPS SHOWS Y QUARTETOS 2018
La Federació de Patinatge de les Illes Balears convoca i organitza a proposta del Comitè de Patinatge
Artístic, les “Proves pel Campionat de Balears y de Espanya 2018 de Grups Shows de Patinatge
Artístic” de conformitat a les següents normes:
1.- LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ
Aquest Campionat, es celebrarà a la Pista de Son Rapinya del Institut Municipal d’Esports del
Ajuntament de Palma, els dies 27 i 28 de Gener del 2018. La pista es de parquet de 20 x 40 metres.
2.- ORGANITZACIÓ
La Federació de Patinatge de les Illes Balears, la direcció tècnica de Comitè de Patinatge Artístic, i un
Comitè Organitzador format per membres del C. P. Mediterrani. Aquest Comitè serà responsable de
l’organització i bon funcionament de la Competició, així com de qualsevol acte posterior.
3.- INSCRIPCIÓ
La inscripció i participació serà per Clubs y Grups. Podran participar els patinadores amb llicència en
vigor de la temporada 2018 i que tinguin tots els requisits reconeguts per aquesta federació i de les
normatives vigents de patinatge artístic i els seus annexes. Les Inscripcions hauran d’estar en poder de
la Secretaria de la F.P.I.B. per duplicat -data límit 19,00 hores del dia 20 de desembre del 2017- i el
Ingrés i la Musica abans del dia 18. Només es podran escriure aquells esportistes que estiguin en
possessió de la llicència federativa en vigor de la F.P.I.B. o amb tràmit.
Es podrà inscriure un delegat, un tècnic, un tècnic ajudant i un coreògraf i/o auxiliar per club,
total quatre persones con su licencia en vigor. Els esportistes amb llicencia 2018 de la F.P.I.B.
que hagin participat en competicions o entrenaments, NO organitzades per la Federació Balear,
sense autorització seran exclosos de la inscripció. Al mateix es farà amb els esportistes que tenen
llicencia per un club i entrenen amb altres clubs o en tècnics sense llicencia de la FPIB.
El Comitè de Patinatge Artístic, podrà limitar les inscripcions en las competicions per un millor
desenvolupament de la competició. També podrà fer-ho per un comportament no ajustat a las
normes esportives en anteriors competicions del 2017.
5.- REGLAMENTACIÓ
S’aplicarà el reglament vigent junt a circulars, annexes i normatives emanades als efectes. Per a la
determinació de les diferents classificacions s’aplicarà el sistema White, segon la reglamentació vigent
de la Real Federación Española de Patinaje. Es tindran que treure els mínims establerts per participarhi en els campionats de Espanya 2018. La E.P.A. Mahón està classificada per el Campionats de
España Grup Show Gran, el altres clubs que se inscriuen podran classificar-se en categories Grup
Shows Petites; Quartets pel Campionat de España o pel Trofeu Ciudad de Alcoi 2018.
6.- QUOTES D’INSCRIPCIÓ
La inscripció es de 150 euros per grup i y 70 euros per quartets tots els participants. Els Clubs
abonaran el 15% corresponents als drets d’arbitratges a les categories de l’Esport Escolar.
7º NORMATIVES GENERALS
La Federació de Patinatge de les Illes Balears y el Comitè Organitzador declinen tota responsabilitat en
cas de accident, abans, durant o després de la Competició.
Lo que se notifica als Clubs afiliats a la F.P.I.B. per la seva comunicació al seus esportistes.
Palma, a 4 de Desembre del 2017

