CAMPIONAT DE BALEARS LLIURE SELECCIÓ ELITE DE PATINATGE ARTISTIC 2018
La Federació de Patinatge de les Illes Balears a proposta del Comitè de Patinatge Artístic CONVOCA
el “Campionat de Balears de Patinatge Artístic” temporada 2018, classificatori per el campionat de
d’Espanya 2018 de conformitat a les següents normes:
1.- LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ
Dites proves de Classificació, es celebraran a la pista de Son Rapinya del Institut Municipal d’Esports
del Ajuntament de Palma, els dies 6, 7 Y 8 d’Abril del 2018. La pista es de parquet de 22 x 42 metres i
coberta nomes s’utilitzarà las dimensions de 20 X 40 metres.
2.- ORGANITZACIÓ
Amb l’Organització de la Federació de Patinatge de les Illes Balears, la direcció tècnica del Comitè de
Patinatge Artístic, que nomenarà un Comitè Organitzador del: C. C. REQUENA Sección Patinaje.
Aquest Comitè serà responsable de l’organització i bon funcionament de la competició, així com de
qualsevol acte posterior que es celebri.
3.-COMPETICIÓ
Es convoca les següents categories en Lliure: Individual i Parelles Artístic i Dança i Solo Danza:
Benjamí Individual i Parelles d’artístic 2009, 2010 i 2011.
Aleví Individual, Solo Danza i Parelles (artístic i dansa) 2007 i 2008.
Infantil Individual i parelles (artístic i dansa) 2005 i 2006.
Cadet Individual i parelles (artístic i dansa) 2003 i 2004.
Juvenil Individual i parelles (artístic i dansa) 2001 i 2002.
Júnior Individual i parelles (artístic i dansa) 1999 i 2000.
Senior Individual i parelles (artístic i dansa) 1998, 1997...
La categoria individual executarà els programes de curt i llarg de lliure. Les parelles executaran els
programes curt i llarg, segons reglamentació. Solo Danza segons Reglamentació. Benjamín disc llarg
de lliure elecció.
4.- INSCRIPCIÓ
La inscripció i participació en lliure serà par clubs i per la Federació de Patinatge. Podran participar les
patinadores amb llicència en vigor de la temporada 2018 i que tinguin tots els requisits de les
normatives vigents de Patinatge Artístic i els seus annexes. Tenint de contenir les següents dades .
- Nom, llinatges i data de naixement del participant
- Categoria en la que s’inscriu, núm. de la llicència i del DNI
- Nom del delegat i de l’entrenador titulat, núm. de la llicència i del DNI.
Les Inscripcions hauran d’estar en poder de la secretaria de la F.P.I.B. per duplicat abans de les 19,00
hores del -26 de març del 2018 que finalitzà el termini-. Només es podran escriure aquells
esportistes que estiguin en possessió de la llicència de la Federació de Patinatge de les Illes Balears en
vigor. Els clubs tindran d’estar al corrent del pagament de les quotes federatives.
El Comitè de Patinatge Artístic, podrà limitar les inscripcions en las competicions per un millor
desenvolupament de la competició o por un comportament no ajustat a las normes esportives en
anteriors competicions del 2017 o 2018.
5.- PROGRAMA CURT DE PATINATGE LLIURE
Haurà d’executar amb els integratius segon normativa RFEP 2018. El coeficient serà (1).

6. PROGRAMA LLARG DE PATINATGE LLIURE
Serà de lliure elecció del patinador tant la musica com la dificultat. A la suma de les puntuacions de
dificultat i estil s’aplicarà el coeficient (3). El de Solo Danza serà el Reglamentat per la R.F.E.P.
En Benjamí de nova incorporació faran un disc de màxim 2,15 minuts i els salts seran de lliure elecció
i de coeficient (3).
7. PROGRAMA DE PARELLES MIXTES
Constarà d’un programa curt amb integratius obligatoris segon normativa i d’un programa de
patinatge lliure . Els coeficients seran (1) i (3) respectivament.
8. PROGRAMA DE PARELLES DE DANSA
Constarà de danses obligatòries i dansa lliure segon normativa del 2018. El coeficients seran (1) en
obligatori i (1’5) en lliure. En aleví (1) i (1).
9. PROCLAMACIÓ DE GUANYADORS
El guanyador de cada categoria rebrà la puntuació corresponent al barem establert en la normativa de
Classificació i serà classificatori per el Campionat de Espanya 2018 a excepció de la Categoria
Benjamí que es Autonòmic. Amb Aleví i Infantil la classificació definitiva la donarà la segona proba
del Campionat de Mallorca juntament amb al campionat de Baleares. Serà obligatori la participació per
classificar-se pels campionats 2018 y superar els mínims establerts per la FPIB y per la RFEP.
10.- MÚSICA
Els participants hauran de enviar els seus programes musicals segons Normativa de 2015. La música
deuran introduir-la a la carpeta DROPBOX assignada a cada club abans de les 19 hores del 23 de
Març del 2018.
11.- PREMIS
Els premis seran el de ser inclosos en la Classificació pel Campionat de Espanya 2018 amb la
modalitat que hi participi excepte categoria Benjamí que es autonòmica i, Aleví i Infantil que faran un
altre prova el juny. Es donarà un trofeu i una medalla al tres primers classificats.
12.- REGLAMENTACIÓ
S’aplicarà el reglament vigent junt a circulars, annexes i normatives emanades a tal efectes. Per a la
determinació de les classificacions s’aplicarà el sistema White.
Sols i podrà està un tècnic per club en el lloc destinant a tècnics durant la competició.
Com aquesta prova es classificatòria pel campionat de España 2018, el tècnic no titulat nacionalment
no podrà estar-hi amb al seus patinadors ni en els entrenaments oficials.
13.- CARRECS OFICIALS
Els càrrecs oficials seran anomenats per el Comitè Autonòmic corresponent i si falten Jutges o
Calculadors per la R.F.E.P.
14.- PROGRAMA HORARI
Es determinarà a la vista de les inscripcions rebudes: Queda el Comitè Tècnic facultat per modificar el

programa si a la bona marxa de la competició així ho exigir.
15.- SORTEIG
Els sorteig d’ordre de sortida es celebrarà a través del sistema Score (programa oficial de
classificacions), a la seu de la F.P.I.B. Tot allò es fera pels calculadors nomenats per les proves.
16.- QUOTES D’INSCRIPCIÓ
Individual: 40,- €uros.
***
Técnic i Delegat titular: Inscripció Gratuïta.

Parelles de Patinatge i de Dança: 70,- €uros.

Segons tècnics i segons delegats: 40,- €uros per competició ó 100,- €uros per totes las
competicions de la temporada 2018 y Trofeu Ciutat de Palma.
Els patinadors que participen en Lliure y amb Solo Danza o en Parella tindran un descompte de
20,00 €uros.
17.- ARBITRATGES
A carrega del Comitè de Patinatge amb la col·laboració dels Clubs que han abonant el 15%
corresponents als drets d’arbitratges a principi de la temporada.
18.- CLASSIFICACIÓ PATINADORS
A tenor dels resultats i per estricte ordre de classificacions es formaran les seleccions per a participar
en trofeus, exhibicions, concentracions i entrenaments tècnics. Els participants estan obligats a
participar en “Nuevos Valores del 2018” si els convoquen i a les Proves pels Campionats de
Mallorca i Trofeu Ciutat de Palma si els Campionats de Espanya son abans de ditàs proves.
19.- NORMATIVES GENERALS
El que es comunica als clubs afiliats a aquesta federació pel seu compliment i comunicació als seus
esportistes.
Palma, 17 de Març del 2018

Fdo. Enrique Torrens Lladó
Secretari F.P.I.B.

