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Club Patí Congrés de Barcelona
Secció de Patinatge Artístic

VII TROFEU DE PATINATGE ARTÍSTIC (NIVELLS del 5 al 11)

BASES DEL TROFEU:

La secció de patinatge artístic del Club Patí Congrés de Barcelona convoca el VII TROFEU

PATINATGE ARTÍSTIC DEL CLUB PATÍ CONGRÉS i us convida a participar-hi segons les

següents bases:

1. Se celebrarà el dissabte 23 d’abril de 2022 al a les instal·lacions del Club Patí Congrés de

Barcelona:

CEM Camp del Ferro

Plaça Albert Badia i Mur

Barcelona

Pista de parquet, dimensions 40 x 20 m.

2. La competició serà en la modalitat de LLIURE, del nivells del 5 al 11, amb valoració

ROLLCAT i ROLLART.

3. La competició serà conjunta pels participants femenins i masculins del nivells 5 a 11.

En cas que hi hagi 3 o més participants masculins en el nivell 11, la competició es

realitzarà per separat.

4. El nivell 11 participarà amb el disc curt.

5. Els patinadors/es han d’estar federats i assegurats. El club organitzador no assumirà cap

responsabilitat en cas d’accident.

6. Vestuari: els patinadors/es podran competir amb el mallot del seu club o amb mallot de

fantasia.
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7. Cada club haurà d’enviar les músiques de cada disc per correu electrònic en format MP3 tot

indicant de quina categoria pertany cada cançó, amb claredat.

8. INSCRIPCIÓ AL TROFEU:

Caldrà omplir degudament el full d’inscripció i caldrà enviar-lo juntament amb el comprovant

de  pagament,  directament  al  correu  electrònic  del Club Patí Congrés

cpcpatinatge@gmail.com abans del dia 9 d’abril

Només caldrà omplir un full d’inscripció per club.

Preu del trofeu: 20€

Número de compte on fer l’ingrés: ES53 0081 1765 9100 0100 5002

Titular del compte: CLUB PATI CONGRES DE BARCELONA

9. En cap cas es retornaran el diners de la inscripció, però el patinador inscrit tindrà dret a

qualsevol obsequi que es pugui donar.

10. El nombre de participants serà limitat i es respectarà sempre l’ordre d’inscripció.

11. El sorteig de l’ordre de sortida, així com els horaris corresponents, s’enviaran per correu

electrònic a tots els clubs participants dies abans del Trofeu.

12. Al finalitzar la competició, hi haurà desfilada i entrega de premis.

13. El club es reserva d’anul.lar o unificar qualsevol nivell o categoria per falta

de suficients participants.

Per més informació podeu trucar al telèfon 656 412 426 o podeu enviar correu electrònic a

cpcpatinatge@gmail.com

Club Patí Congrés de Barcelona – C/ Berenguer de Palou, 145 - 08027 Barcelona

mailto:cpcpatinatge@gmail.com
mailto:cpcpatinatge@gmail.com
https://www.google.es/maps/place/Pistes+del+Club+Pat%C3%AD+Congr%C3%A9s/@41.4271975,2.1848639,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4bcd6f6c62d5d:0x5b459321f73af154!2sCarrer+de+Torroella+de+Montgr%C3%AD,+2,+08027+Barcelona!3b1!8m2!3d41.4271935!4d2.1870526!3m4!1s0x12a4bcd6f6c62d5d:0x89d55e25b077ffb5!8m2!3d41.4271935!4d2.1870526

	220423 - TROFEU -Cartel-A4-n5-11 (1)
	BASES VII TROFEU PATINATGE ARTISTIC CONGRÉS DE BARCELONA.docx (1)

