
 

 

 

 

El proper 23 d’Abril de 2017, organitzat per la FCEH tindrà lloc a la Pista de Gel del FCB de 

Barcelona, el Campionat de Catalunya de Categories Autonòmiques. Aquest Campionat també es 

puntuable per a la Lliga Catalana 2016-2017. 

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 

• NOVICE-A- femenina i masculina 

• JUNIOR/SENIOR-A- femenina i masculina 

 

La Campionat de Catalunya de Categories Autonòmiques, és un campionat  tancat als clubs de la FCEH i 

als clubs de la FAEG (Andorra) en les categories autonòmiques A i B.  

Les inscripcions per aquesta competició, s’hauran de tramitar mitjançant la FCEH, utilitzant el formulari 

d’inscripció pertinent i adjunt a aquesta convocatòria. 

 

Els formularis hauran d’enviar-se a cristina.orea@fceh.cat amb còpia a patinatge.artistic@fceh.cat .   

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

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

MÚSIQUES: Les músiques de la competició, es reproduiran per ordinador. Tots els clubs participants hauran 
d’enviar les músiques amb data límit  de 16 d’abril amb el següent protocol 
Accedir a: http://www.wetransfer.com 

Importar els arxius des de el vostre ordinador (es poden enviar tots de cop)  

Enviar a: mailto:pxmusicsport@gmail.com 
 
Tots els participants hauran de portar copia de seguretat en Pen Drive o CD. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA  

CATEGORIES AUTONÒMIQUES 

BARCELONA 23 d’abril de 2017 

 



 

 

 

 

 

 

El preu de la inscripció és de 50€ per a totes les categories. 

 

Les inscripcions s’hauran d’ingressar al compte de la FCEH núm. 2100 1333 45 0200048072 fent constar el 

nom del Club, i hauran de coincidir amb el import del full d’inscripcions. 

 

Tots els/les patinadors/es inscrits, hauran d’estar en possessió de la corresponent Llicència Federativa. Els 

patinadors de la FCEH hauran d’acreditar, en el cas que el Jutge Àrbitre ho demani, la possessió del Test de 

Club.  

 

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

d’inscripcions. 

 

Les baixes no comunicades abans del 16 d’abril de 2017, no tindran cap dret de devolució de la quota de 

inscripció. Les comunicades abans del 16 d’abril de 2017, tindran una devolució del 60% del import, 

sempre que es presenti un certificat mèdic de la baixa. 

 

La FCEH declina tota responsabilitat en cas d’accident durant la competició i en els desplaçaments a la 

mateixa. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

Xavier Manau 

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN 

 

 

 

 

 


