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Copa VIELHA 2020  

VIELHA | 09-10 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

Els propers 9 i 10 de novembre de 2019, i organitzat pel Club Espòrts Gèu Val d’Aran i la 

FCEH, tindrà lloc a la pista de gel de Vielha, la COPA VIELHA 2020 de Patinatge Artístic 

sobre Gel, primera prova puntuable de la Lliga Catalana 2019-2020. 

Les Categories convocades són les següents: 

Modalitat Individual: 

CATEGORIES AUTONÒMIQUES «B»  

ESCOLA - Menys de 8 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

DEBUTANTS - Menys de 10 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

BENJAMÍ - Menys d’11 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

ALEVÍ -Més d’11 anys i menys de 13 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

CADET - Més de 13 anys i menys de 19 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

VETERANS - Més de 19 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

 

CATEGORIES AUTONÒMIQUES «A» 

DEBS A – Menys de 10 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

BASIC NOVICE A - Més de 10 anys i menys de 13 anys abans de l’1 Juliol de la temp. en curs 

INTERMIEDATE NOVICE A -Més de 13 i menys de 15 anys abans l’1 Juliol de la temp. en curs 

JÚNIOR/SÈNIOR A – Més de 15 anys  abans de l’1 de juliol de la temporada en curs 

 

CATEGORIES NACIONALS/INTERNACIONALS 

SEGONA CATEGORIA (JÚNIOR/SÈNIOR 2ª) 

DEBS 

BASIC NOVICE  

INTERMEDIATE NOVICE 

NOVICE ADVANCED 

JÚNIOR ISU 

SÈNIOR ISU 

PARELLES: NOVICE BASIC, JÚNIOR ISU, SÈNIOR ISU 
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La Copa VIELHA 2020, és un campionat per a Clubs pertanyents a la FCEH i la FAEG (Andorra 

segons conveni i per a totes les categories. No es podran inscriure patinadors/es pertanyents 

a altres Federacions. 

 

! Els clubs de la FCEH hauran de tramitar les inscripcions a través de l’EXTRANET de la FCEH. 

! Els clubs d’Andorra i estrangers hauran d’enviar el formulari inscripció oficial adjunt. 

Els formularis s'hauran d’enviar a cristina.orea@fceh.cat amb còpia a 

patinatge.artistic@fceh.cat  

La data límit per rebre els formularis es el dia 25 octubre a les 24:00h. 

La data límit per rebre els Planned Programs és el 1 novembre a les 20:00h.  

MÚSIQUES: Les músiques de la competició, es reproduiran per ordinador. Tots els clubs 
participants hauran d’enviar les músiques amb data límit de 1 novembre a les 20:00h amb el 
següent protocol 
Accedir a: http://www.wetransfer.com 

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

Enviar a: mailto:cegva.aran@gmail.com 
 
Tots els Clubs participants hauran de portar copia de seguretat en Pen Drive i/o CD. 

 

El preu de la inscripció és de 55,00€ per a les categories Individuals, i de 70,00€ per a les 

categories de parelles a ingressar al compte de la FCEH la Caixa ES80 2100 1333 45 0200048072. 

 

Tots els 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 o Test de Programa exigit. 

 

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

número de inscripcions. 

 

Les baixes no comunicades abans del 25 octubre de 2019, no tindran cap dret de devolució de 

la quota de inscripció. Les comunicades abans del 25 octubre 2019, 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, 

 

 

 

 

Comitè Patinatge Artístic sobre Gel 

FCEH 

 

Barcelona, 9 d’Octubre de 2019. 


