ESBORRANY Normativa tècnica comarcal de Patinatge artístic Festivals
Curs 2019- 2020
1. Categories convocades: prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, masculí i femení.
2. Participants: pot participar qualsevol patinador que hagi fet la seva inscripció al Comitè Tècnic de
patinatge del Consell Esportiu d’Osona presentant la documentació corresponent per tal de tramitar la
llicència esportiva.
3. Normativa pels festivals
1) Cada entitat podrà presentar com a màxim de 2 números, excepte l’entitat que inscrigui més de 30
participants , tindrà l’opció de fer un tercer número. Les entitats que ho creguin necessari podran
sol.licitar la presentació d’un quart número a través d’un escrit al comitè tècnic.
Cada número constarà d’un nombre de participants els quals només podran actuar una sola vegada
a pista.
2) Les músiques tindran una durada mínima de 3,30 minuts i màxim 4,0 minuts +/-5 seg.
3) La música s’haurà de presentar el dia de la reunió de festival, indicant clarament l’entitat i el grup
(petits, mitjans o grans). En el cas de no poder assistir a la reunió s’haurà de portar l’usb a les oficines
del Consell 2 dies abans de l’actuació.
Aquestes es gravaran en un ordinador portàtil per evitar possibles incidències en la megafonia.
4) Els entrenadors i delegats de cada entitat tindran una acreditació que serà imprescindible per poder
entrar als vestidors.
5) Les inscripcions es realitzaran en el termini que s’estableixi i no se’n podrà admetrà cap que sigui
entregada fora de termini.
6) En cas de que una entitat hagi de sortir a actuar en una hora concreta, degut a una causa justificada,
l’entitat haurà de sol·licitar-ho per escrit a l’organització dins el termini d’inscripció, l’organització serà la
que decidirà si aquesta petició és factible o no. No s’acceptarà mai una sol·licitud després del tancament
de les inscripcions.
7) L’organització reunirà a tots els delegats el dia que cregui convenient per tal de poder entregar l’ordre
de sortida, la distribució dins del pavelló i les acreditacions.
8) Només podran provar pista els patinadors que estiguin convidats per l’organització a fer una exhibició.
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