
 

 

 
Convocatòria VIII Copa Canillo, El Cim d’Andorra – ACG – 15- 16-17 d’abril 2016  a  Canillo  

 

 

VIII Copa CANILLO, El Cim d’Andorra  (15-16-17 d’abril del 2016) 
 

Els pròxims 15, 16 i 17 d’abril del 2016 i organitzat per l’Andorra Club Gel, tindrà lloc al Palau de Gel 
de Canillo, la VIII Copa CANILLO, El Cim d’Andorra, tercera prova puntuable per la Lliga Catalana 
de Patinatge Artístic sobre Gel. 
 
Les Categories convocades són les següents: 
 
Modalitat Individual: 
 
CATEGORIES AUTONÒMIQUES ‐B‐ 
 

● ESCOLA – femenina i masculina 

● DEBUTANTS ‐ femenina i masculina 

● BENJAMÍ ‐ femenina i masculina 

● ALEVÍ ‐ femenina i masculina 

● CADET ‐ femenina i masculina 

● VETERANS ‐ femenina i masculina 

 
CATEGORIES AUTONÒMIQUES ‐A‐ 
 

● DEBS‐A‐ femenina i masculina 

● INFANTIL‐A‐ femenina i masculina 

● JUNIOR/SENIOR‐A‐ femenina i masculina 

 
CATEGORIES NACIONALS I INTERNACIONALS 
 

● 2ª CATEGORIA 

● DEBS 

● BASIC NOVICE 

● NOVICE ADVANCED 

● JUNIOR ISU 

● SENIOR ISU 

 
Modalitat Parelles de Lliure i Dansa 
 

● BASIC NOVICE 

● JUNIOR ISU 

● SENIOR ISU 
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Les inscripcions per aquesta competició, s’hauran de tramitar mitjançant la F.C.E.H., utilitzant el 

formulari d’inscripció pertinent adjunt a aquesta convocatòria. 

 

Els formularis hauran d’enviar‐se a  secretaria@andorraclubgel.org  

 

La data límit per rebre la inscripció és el dia 10 d’abril . 

La data límit per rebre els Planned Programs és el 10 d’abril a les 20h. 

El preu de la inscripció és de 50€ per a les categories Individuals, i de 70€ per les categories de 

Parelles, els quals es faran efectius a l’arribada a Canillo. 

 

Els horaris definitius de competició i entrenaments, etc. Seran comunicats un cop es conegui el 

número d’ inscripcions. 

 

Les baixes no comunicades abans del dimarts 5 d’abril no tindran dret a la devolució de la quota 

d’inscripció però tindran una bonificació del 60% de l’import presentant un certificat mèdic de la baixa. 

 

Els horaris de la competició seran comunicats més endavant, una vegada es conegui el nombre 

d’inscrits 

 

Tots els patinadors/es inscrit/es hauran de tenir la corresponent llicencia federativa i acreditar , en el 

cas de que el jutge àrbitre ho requereixi, la possessió del test mínim o medalla exigit.  

 

L’Andorra Club Gel, declina tota responsabilitat en cas d’accident durant la competició o els 

desplaçaments.  

 

 

ANDORRA CLUB GEL  
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