
 

1 FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN  |  in fo@fceh.cat  |  www. fceh.cat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENT TÈCNIC 
COMITÈ PATINATGE ARTÍSTIC GEL 

Normativa general i de competició 
 

TEMPORADA 2019-2020 
 

Pendent Aprovació en Assemblea General de Clubs  
  



 

2 FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN  |  in fo@fceh.cat  |  www. fceh.cat   

 

ÍNDEX 
 
 

REGLAMENT GENERAL I  DE COMPETICIÓ  ............................................................................................................................. 4 

1.  ESPORTISTES  ................................................................................................................................................................................ 4 

2.  RESPONSABILITATS I  OBLIGACIONS  ................................................................................................................................. 4 

3.  EDATS I  CATEGORIES  ................................................................................................................................................................ 4 

3.1. Les categories Autonòmiques. .................................................................................................................................................... 4 

3.2.  Les categories Nacionals. ........................................................................................................................................................... 5 

3.3. Les categories internacionals. .................................................................................................................................................... 5 

4.  COMPETICIONS  ............................................................................................................................................................................. 5 

4.1. CONVOCATÒRIA .......................................................................................................................................................................... 5 

4.2. INSCRIPCIONS ............................................................................................................................................................................. 5 

4.3. PUBLICACIÓ HORARIS ................................................................................................................................................................ 6 

4.4. SORTEIG ....................................................................................................................................................................................... 6 

5.  PREMIS  .............................................................................................................................................................................................. 6 

5.1. De competició Lliga Catalana: ..................................................................................................................................................... 6 

5.2. De Campionat de Catalunya: ....................................................................................................................................................... 6 

5.3. De Lliga Catalana: ........................................................................................................................................................................ 6 

5.4. REPARTIMENT FINAL DELS PREMIS INDIVIDUALS DE TEMPORADA ..................................................................................... 6 

6.  EQUIPAMENT  .................................................................................................................................................................................. 6 

7.  ACCEPTACIÓ DE  LA NORMATIVA PER A CONVOCATÒRIES  ................................................................................... 7 

8.  COMPORTAMENT EN COMPETICIONS  ................................................................................................................................. 7 

9.  MEDALLA UFEC  ............................................................................................................................................................................. 7 

10.  REGLAMENT TÈCNIC  ................................................................................................................................................................ 7 

10.1. TEST DE CLUB ........................................................................................................................................................................... 7 

10.2. CORRESPONDÈNCIA CATEGORIES I TESTS .......................................................................................................................... 8 

10.3. MEDALLES NACIONALS ............................................................................................................................................................ 8 

11.  REGLAMENT DE LES CATEGORIES PER A LA COMPETICIÓ  .................................................................................. 8 

11.1. CATEGORIES AUTONOMIQUES (B) .......................................................................................................................................... 8 

11.1.1 ESCOLA ............................................................................................................................................................................... 8 

11.1.2 DEBUTANTS ........................................................................................................................................................................ 8 

11.1.3 BENJAMÍ .............................................................................................................................................................................. 9 

11.1.4 ALEVÍ ................................................................................................................................................................................... 9 

11.1.5 CADET.................................................................................................................................................................................. 9 

11.1.6 VETERANS........................................................................................................................................................................... 9 

11.2. CATEGORIES AUTONIMIQUES (A).......................................................................................................................................... 10 

11.2.1 DEBS A .............................................................................................................................................................................. 10 

11.2.2 BASIC NOVICE A ............................................................................................................................................................... 10 

11.2.3 INTERMEDATE NOVICE A ................................................................................................................................................ 10 

11.2.4 JÚNIOR|SÈNIOR A ............................................................................................................................................................ 10 

11.3. CATEGORIES NACIONALS: ..................................................................................................................................................... 10 

11.4 ACLARIMENTS PER A LES CATEGORIES AUTONÒMIQUES  A i B:...................................................................................... 10 

11.4.1 Autonòmiques  A: ............................................................................................................................................................. 10 

11.4.2 Autonòmiques B: .............................................................................................................................................................. 11 

11.4.3 Aclariments específics per a les categories escola i debutants: ................................................................................... 11 

12.1. PANELL D’OFICIALS ................................................................................................................................................................ 11 

12.2. LES COMPETICIONS ESTARAN COMPOSTES PELS SEGÜENTS PANELLS: ...................................................................... 12 

12.3. REGLAMENTACIÓ DELS OFICIALS: ....................................................................................................................................... 12 

12.4. REQUISITS PER ACONSEGUIR L’ESTATUS DE JUTGE. ....................................................................................................... 12 



 

3 FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN  |  in fo@fceh.cat  |  www. fceh.cat   

 

12.4.1. Estatus de Jutge REGIONAL Patinatge Individual i Parelles. ........................................................................................ 12 

12.4.2. Estatus de Jutge NACIONAL Patinatge Individual i Parelles. ........................................................................................ 13 

12.4.3. Estatus de Jutge Internacional Patinatge Individual i Parelles. .................................................................................... 13 

12.5. REQUISITS PER ACONSEGUIR L’ESTATUS DE TÈCNIC CONTROLADOR I DE TÈCNIC ESPECIALISTA .......................... 13 

12.5.1. Estatus de Tècnic Controlador Nacional: ............................................................................................................................ 13 

12.5.2. Estatus de Tècnic Especialista Nacional: ........................................................................................................................... 13 

12.6. ESTATUS DE DATTA|REPLAY OPERATOR ............................................................................................................................ 13 

12.7. La ISU no permet ser Tècnic Especialista Internacional i Jutge Internacional en la mateixa temporada.  A nivell 
autonòmic s'aplicarà la mateixa norma. .......................................................................................................................................... 14 

12.8. OBLIGACIONS DE JUTGE ÀRBITRE I DEL TÈCNIC CONTROLADOR. ................................................................................. 14 

12.9. OBLIGACIONS DEL JUTGE. .................................................................................................................................................... 15 

12.10. OBLIGACIONS DEL TÈCNIC ESPECIALISTA. ....................................................................................................................... 16 

12.5 DIFERENTS SANCIONS ALS OFICIALS ........................................................................................................................ 16 

13. 28a LLIGA CATALANA DE PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL  ................................................................................................... 16 
13.1. Objectius lliga catalana ....................................................................................................................................................... 16 
13.2. Qui pot participar13.3. Categories que participen .............................................................................................................. 16 
13.3. Categories que participen ................................................................................................................................................... 17 
13.4. Proves de la lliga catalana .................................................................................................................................................. 18 
13.5. Sistema de Puntuació ......................................................................................................................................................... 18 

 
     ANNEX 1. ACEPTACIÓ NORMATIVA PER A CONVOCATÒRIES ..................................................................................................... 19 
     ANNEX 2. NORMES DE CONDUCTA ................................................................................................................................................... 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN  |  in fo@fceh.cat  |  www. fceh.cat   

 

REGLAMENT GENERAL I DE COMPETICIÓ 

 

El present Reglament serà d’aplicació a totes les competicions del calendari oficial de la Federació Catalana 

d’Esports d’Hivern (FCEH). 

Totes les competicions incloses als calendaris de la RFEDH i la ISU es desenvoluparan amb el seu propi 

Reglament. 

En aquest cas, el Reglament de la FCEH regularà únicament els aspectes relatius a l’organització i el 

desenvolupament de la Lliga Catalana 

El Comitè de Patinatge Artístic de la FCEH serà el competent per a interpretar l’aplicació d’aquest Reglament. 

 

1. ESPORTISTES 

 

Es considerarà esportista a aquella persona física que estigui en possessió d'una llicència esportiva expedida 

o habilitada per la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) i que realitzi la seva activitat esportiva sota 

les normes de l’esport federat. 

Es considerarà Patinador/a aquell/a esportista que figuri inscrit en una competició esportiva en la modalitat de 

patinatge. 

 

2. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS 

 

Qualsevol persona que estigui en possessió d'una llicència esportiva expedida o habilitada FCEH o que 

intervingui en les competicions o activitats d'aquesta Federació, ja sigui com a patinador/a, entrenador/a, jutge 

o federatiu, ha de respectar i complir les normatives, reglaments i qualsevol instrucció o disposició que es dicti 

per les persones competents. 

Els esportistes estan subjectes a la disciplina esportiva de la FCEH i les instruccions Federatives establertes 

per a cada activitat. 

Cada Patinador/a i entrenador/a acatarà els dictàmens i resolucions emesos pels Òrgans Disciplinaris i les 

sancions que aquest determini, podent acollir-se als recursos contemplats en el Reglament de Disciplina. 

En el cas que l'esportista sigui menor d'edat, a l'efecte del que es disposa anteriorment, el responsable jurídic 

serà la/el mare/pare o el tutor legal. 

 

3. EDATS I CATEGORIES 

 

Amb caràcter general i a l'efecte de calcular les diferents edats per enquadrar als esportistes en les seves 

categories, la temporada esportiva en la modalitat de Patinatge Artístic s'inicia l'1 de juliol de cada any i finalitza 

el 30 de juny de l'any següent. 

 

3.1. Les categories Autonòmiques.  

Regulades per la FCEH en aquest reglament. 
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3.2.  Les categories Nacionals.  

Regulades per la RFEDH en el seu reglament. 

 

3.3. Les categories internacionals.  

Basic Novice, Intermediate Novice, Advanced Novice, Júnior 1a i Sènior 1a estan definides pel reglament de 

patinatge de la Federació Internacional (ISU), per la qual cosa serà d'aplicació automàtica. 

 

4. COMPETICIONS 
 

El Comitè de Patinatge Artístic sobre Gel aprovarà anualment el calendari de competicions de la FCEH, el qual 

haurà de ser ratificat per l’Assemblea de Clubs.  

Les competicions del calendari de la FCEH poden tenir àmbit autonòmic, nacional i internacional. En funció 

d’aquest àmbit estan sotmeses als reglaments de la FCEH, de la RFEDH i de la ISU. 

 

4.1. CONVOCATÒRIA 
Serà enviada, a ser possible, mimin amb un mes d’antelació de la competició i s’haurà d’especificar la següent 

informació:  

- Data de realització  

- Lloc de realització  

- Club organitzador  

- Categories convocades  

- Farà constar qui pot participar en la competició: 

 - Lliga Catalana: només poden participar clubs adherits a la FCEH.  

 - Open: pot participar qualsevol patinador amb llicència federativa d’altres 

 federacions tant autonòmiques com estatals.  

- Direcció d’enviament d’inscripcions, músiques i “planned programs” 

- Preu de la inscripció per esportista: 

 55,00 euros per patinador individual.  

 70,00 euros per a parelles.  

- Data màxima per realitzar la inscripció (15 dies abans de la competició) 

- Data comunicació de baixa i condicions de devolució de les inscripcions estarà 

descrit en cada convocatòria.  

 

4.2. INSCRIPCIONS 

Les inscripcions dels esportistes amb llicència FCEH es tramitaran a través de l’EXTRANET de la FCEH 

 

Les inscripcions dels esportistes estrangers o altres FFAA es tramitaran mitjançant el full oficial d’inscripció 

confeccionat per la FCEH.   

 

Les inscripcions no seran vàlides si no s’ha efectuat el corresponent pagament de la quota d’inscripció.  
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No es permetrà cap modificació de les inscripcions fora de termini sens se causa justificada.  

 

4.3. PUBLICACIÓ HORARIS 

Quan finalitzi el termini de les inscripcions es publicarà un horari provisional donat que aquest pot variar 

segons el número de participants. 

 

L’horari definitiu no serà publicat fins la realització del sorteig i sempre amb anterioritat a la competició.  

 

4.4. SORTEIG 

El sorteig es realitzarà de forma telemàtica i introduït a l’últim horari.  

 

L’ordre de sortida de les categories que tinguin dos programes, el programa lliure sempre serà al revés de les 

posicions obtingues al programa curt.  

   

5. PREMIS 
 

5.1. De competició Lliga Catalana: 

En totes les proves, es concediran trofeus als tres primers classificats de cada categoria i sexe segons la 

classificació final de la competició.  

 

5.2. De Campionat de Catalunya: 

Segons normativa general FCEH, només podran optar al títol de Campió de Catalunya aquells esportistes 

que estiguin en possessió de la Llicència Oficial de Competició de la FCEH. 

Es concediran medalles als tres primers classificats de cada categoria i sexe del Campionat de Catalunya. 

 

5.3. De Lliga Catalana: 

Es concediran trofeus de Campions de Lliga Catalana als tres primers classificats de cada categoria i sexe, 

segons la puntuació final de Lliga Catalana.  

 

5.4. REPARTIMENT FINAL DELS PREMIS INDIVIDUALS DE TEMPORADA 

 L’acte de repartiment final de premis de la temporada es farà coincidir amb l’última competició de la Lliga 

Catalana i la logística i programa d’aquesta jornada serà responsabilitat del Club organitzador. 

 

6. EQUIPAMENT 
 

Tots els esportistes que representin els equips de la FCEH en les competicions que es participi com a Federació 

Catalana utilitzaran l’equip –indumentària- que designi aquesta Federació a aquest efecte. El no compliment 

d’aquesta norma podrà comportar la no participació en les competicions. 
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7. ACCEPTACIÓ DE  LA NORMATIVA PER A CONVOCATÒRIES 
 

Tots els esportistes convocats per a representar a la FCEH en les diferents proves hauran d’haver acceptat i 

signat (els pares o els tutors legals, en el cas dels menors) el document referent a «Autorització per a 

convocatòries» (Annex 1). 

 

8. COMPORTAMENT EN COMPETICIONS 
 

El Cap d'Equip podrà obrir un Informe Esportiu, que s'adreçarà al Comitè de Patinatge Artístic sobre Gel per 

prendre les decisions oportunes, a aquells esportistes que no tinguin un esperit purament esportiu i de 

competició durant les concentracions d’entrenament o les de competició. 

Igualment, se’ls podran retirar els ajuts econòmics establerts per a aquesta competició.   

Aquesta mesura no limitarà en cap cas les accions oportunes i complementàries que consideri  el Comitè de 

Disciplina Esportiva de la FCEH. 

 

9. MEDALLA UFEC 
 

La MEDALLA que atorga la UFEC anualment als Campions de Catalunya absoluts, serà per al/a la guanyador/a 

de la categoria absoluta del Campionat de Catalunya de patinatge artístic sobre gel. 

 

10. REGLAMENT TÈCNIC 
 

Per poder participar a les Competicions, caldrà haver obtingut el test  corresponent , segons la categoria en 

què vulgui inscriure's el patinador. Per a això la FCEH, convocarà els test de club.  

 

Per poder competir a nivell Estatal caldrà obtenir, les medalles Nacionals que venen al reglament oficial de la 

RFEDH.  

 

10.1. TEST DE CLUB 

Els test de club els demana cada club a la FECH, amb una petició formal via correu electrònic.  

Per poder realitzar en necessitarà un mínim de 5 patinadors i serà el Cap de comitè qui designi el jutge que 

els realitzar.   

Els Test de club són un total de 6.  

− S’han de passar en ordre de nivell començant per Preliminar. 

− L’examinador ha de ser un jutge amb qualificació mínima de Jutge Nacional. 

− Els tests de Club consisteixen el l’execució dels elements requerits, sense música. 

− Els elements fallats només es poden repetir una vegada. 

− Un element no realitzat correctament en les dues oportunitats possibles és motiu de suspens. 
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10.2. CORRESPONDÈNCIA CATEGORIES I TESTS 
 

CATEGORIA TEST 

INICIACIÓ B PRELIMINAR 

DEBS A PATÍ TERCER GRAU 

BASIC NOVICE A PATÍ QUART GRAU 

INTERMEDIATE NOVICE A PATÍ CINQUÈ GRAU 

JÚNIOR/SÈNIOR A PATÍ CINQUÈ GRAU 

 
Un patinador posseïdor d’un test de Medalla Nacional té validats els test de club 

  

10.3. MEDALLES NACIONALS                 
 

1. La convocatòria la farà sempre la RFEDH. 

2. Es convocaran tots els passis de test que es demanin des dels clubs afiliats a la RFEDH a través de 

les seves FFAA, sempre que hi hagi un mínim de 15 patinadors. De no ser així, la RFEDH té la potestat 

d’anul·lar la convocatòria. 

3. Aquestes venen reglades al reglament oficial de la RFEDH 

11. REGLAMENT DE LES CATEGORIES PER A LA COMPETICIÓ 
 

11.1. CATEGORIES AUTONOMIQUES (B) 
 
11.1.1 ESCOLA 
Menys de 8 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs. 

Duració del programa: 1’30’’ màxim. 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

1) 2 elements  de SALT (Simples). Axel i salts dobles prohibits. 

2) Màxim una combinació o seqüència de salt de dos (2) salts màxim. 

3) 1 Pirueta vertical (mínim 4 voltes), amb canvi de peu opcional. 

4) 1 Seqüència de passos. 

 

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

Duració del programa: 1’30’’ màxim. 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

1) 2 elements  de SALT (Simples). (No es pot repetir un mateix salt més de 2 vegades, inclosos aquells 

que estiguin com a salt combinat). Axel i dobles prohibits. 

2) Màxim una combinació o seqüència de salts, de tres (3) salts màxim. 

3) 1 Pirueta vertical (mínim 4 voltes), amb canvi de peu opcional. 

4) 1 Seqüència de passos. 
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11.1.3 BENJAMÍ 
Menys d’11 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

Duració del Programa: 2’30’’ +/- 10 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

1) 5 elements de salt màxim (no es pot repetir el mateix salt més de 2 vegades inclosos aquells que 

estiguin com a salt combinat) 

2) 2 combinacions o seqüències màxim (no més de 2 salts) 

3) 2 piruetes de diferent nomenclatura. 

4) Seqüència de Passos. 

5) Axel permès i dobles prohibits. 

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

Duració del Programa: 2’30’’ +/-10 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

1) 5 elements de salt màxim (no es pot repetir el mateix salt més de 2 vegades inclosos aquells que 

estiguin com a salt combinat). 

2) 2 combinacions o seqüències màxim (no més de 2 salts) 

3) 2 piruetes de diferent nomenclatura. 

4) Seqüència de Passos. 

5) Axel i un doble permès. 

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

Duració del Programa: 2’30’’ +/- 10 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

1) 5 elements de salt màxim (no es pot repetir el mateix salt més de 2 vegades inclosos aquells que 

estiguin com a salt combinat). 

2) 2 combinacions o seqüències màxim (no més de 2 salts) 

3) 2 piruetes de diferent nomenclatura. 

4) Seqüència de Passos. 

  
11.1.6 VETERANS 
Més de 19 anys abans de l’1 de juliol de la temporada en curs. 

Duració del programa: 2’30’’ +/-10 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

1) 5 elements de salt màxim (no es pot repetir el mateix salt més de 2 vegades inclosos aquells que 

estiguin com a salt combinat). 

2) 2 combinacions o seqüències màxim (no més de 2 salts) 

3) 2 piruetes de diferent nomenclatura. 

4) Seqüència de Passos. 
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11.2. CATEGORIES AUTONIMIQUES (A) 
 

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

Reglament categoria Basic Novice de la temporada en curs de la RFEDH.  

Duració del Programa ’30” +/- 10’ 

Test mínim exigit: Patí de 3r Grau 

     

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

Reglament categoria Basic Novice de la temporada en curs de la RFEDH. 

Duració del Programa 2’30” +/- 10’ 

Test mínim exigit: Patí de 4rt Grau 

 

11.2.3 INTERMEDIATE NOVICE A 
Més de 13 anys i menys de 15 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs. 

Reglament categoria Intermediate Novice de la temporada en curs de la RFEDH.  

Duració del Programa 3’00” +/- 10’ 

Test mínim exigit: Patí de 5e Grau 

 

11.2.4 JÚNIOR|SÈNIOR A 
Més de 15 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

Reglament categoria Basic Novice B de la temporada en curs de la RFEDH.  

Duració del Programa 3”00’ +/- 10’ 

Test mínim exigit: Patí de 5e Grau   

 

11.3. CATEGORIES NACIONALS: 

Les categories nacionals, DEBS, BASIC NOVICE, INTERMEDIATE NOVICE, ADVANCED NOVICE, JÚNIOR 

ISU, SÈNIOR ISU, PARELLES, es regiran pel reglament de la RFEDH per a la temporada en curs 

(www.rfedh.com) 

 

11.4 ACLARIMENTS PER A LES CATEGORIES AUTONÒMIQUES  A i B: 

• Es puntuaran tres components de programa, Skating Skills, Performance, i interpretació. 

• Les caigudes descomptaran 0'5 punts en totes les categories. 

 

11.4.1 Autonòmiques  A: 

• La pirueta combinada haurà de tenir 5 voltes en cada peu, de no tenir canvi de peu el mínim de voltes serà 

de 6. Ha de tenir les tres posicions bàsiques. En el cas de no tenir-les es requerirà un mínim de dues posicions 

bàsiques per tal que l’element tingui valor. En aquest cas el valor serà del 70%. 

• La pirueta d'una sola posició haurà de tenir com a mínim 5 voltes. 

• El nivell de dificultat en piruetes i passos de les categories A no podrà ser més alt de nivell 2. 
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• En cas de no tenir un mínim de 4 participants a les categories Debs A i Basic Novice A,  aquestes dues 

categories competiran juntes amb una única classificació. 

• En cas de no tenir un mínim de 4 participants a les categories Intermediate Novice A i Júnior|Sènior A, 

aquestes categories competiran juntes amb una única classificació.  

 

11.4.2 Autonòmiques B: 

• La pirueta combinada haurà de tenir 4 voltes en cada peu, de no tenir canvi de peu el mínim de voltes serà 

de 6. Ha de tenir les tres posicions bàsiques. En el cas de no tenir-les, es requerirà un mínim de dues posicions 

bàsiques per tal que l’element tingui valor. En aquest cas el valor serà del 70%. 

• La pirueta d'una sola posició haurà de tenir com a mínim 4 voltes. 

• El nivell de dificultat en piruetes i passos de les categories B no podrà ser més alt de nivell 2.  

 

11.4.3 Aclariments específics per a les categories escola i debutants: 
 

«Features» Nivells de dificultat pirueta vertical amb canvi de peu opcional: 

• Entrada amb filo exterior. 

• Variació de moviments de braços. 

• En el cas de canvi de peu opcional, tres (3) voltes en el segon peu. 

 

«Feautures» Sèrie de passos: 

• Super Mini-Minimum Variety: ha d’incloure dos (2) passos o girs difícils i cada un és computable només una 

vegada. 

• Mini –Minimum Variety: ha d’incloure tres (3) passos o girs difícils i només un d’ells és computable dues 

vegades. 

• Per nivell 1 Super Mini – Minimum Variety és obligatòria. 

• Per nivell 2 Mini – Minimum variety és obligatòria. 

 

12. OFICIALS 
 

12.1. PANELL D’OFICIALS 

 A l'efecte d'aquest reglament el panell d'Oficials estarà compost per: 

− Jutge Àrbitre o Referee  

− Tècnic Controlador 

− Jutges (3 o 5 , segons competició)  

− Tècnic Especialista 

−  Assistent de Tècnic Especialista (en cas del Campionat de Catalunya es obligatori, en la lliga 

Catalana, no serà necessari) 

− Datta  Operator 

− Replay Operator  
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12.2. LES COMPETICIONS ESTARAN COMPOSTES PELS SEGÜENTS PANELLS: 

 -Panell de jutges: El panell de Jutges està compost pel Jutge Àrbitre i pels Jutges.   

 -Panell Tècnic: El Panell Tècnic està compost per un Tècnic Controlador, un Tècnic Especialista,  

 un  Assistent de Tècnic Especialista (segons competició), un Datta Operator, i un Replay Operator. 

 

12.3. REGLAMENTACIÓ DELS OFICIALS: 

• El Jutge Àrbitre, el Tècnic Controlador, els Jutges, el Tècnic Especialista, l'Assistent de Tècnic 

Especialista, el Datta Operator i el Replay Operator, dels Campionats de patinatge artístic organitzats 

per la FCEH, serà nomenat per aquesta. 

• El panell de Jutges estarà compost per un mínim de 3 (tres) Jutges i un màxim de 9 (nou). 

• Qualsevol Jutge Àrbitre, Tècnic Controlador, Jutge, Tècnic Especialista o Assistent de Tècnic 

Especialista, que tingui amb un patinador i/o entrenador una relació de parentiu, col·laboració 

retribuïda, afinitat, estarà obligat a notificar-ho a la FCEH a l'efecte de poder determinar les possibles 

incompatibilitats de cada situació en concret. 

• En el cas que un Jutge Àrbitre, Tècnic Controlador, Jutge, Tècnic Especialista o Assistent de Tècnic 

Especialista, no comuniqui la vinculació abans esmentada, prèviament a l'inici de la competició, pot 

quedar suspès dels seu càrrec 

• Les següents reunions seran obligatòries per als jutges: 

-Reunió prèvia al Campionat. (IJM) 

- Reunió final de Campionat. (RTD) 

• El Jutge Àrbitre serà, sempre que sigui possible, el de major rang i/o antiguitat. 

La llista de Jutges Àrbitres, Jutges, Tècnics Controladors i Tècnics Especialistes és establerta cada 

temporada per la FCEH, i pot modificar-se en qualsevol moment.  

 

12.4. REQUISITS PER ACONSEGUIR L’ESTATUS DE JUTGE. 

 

12.4.1. Estatus de Jutge REGIONAL Patinatge Individual i Parelles. 

 

 La FCEH acceptarà la candidatura per a l'accés a exercir com a Jutges a totes les persones que 

acreditin els següents requisits: 

− Tenir veïnatge civil català o residència a Catalunya.  

− Tenir un mínim d'edat de 18 anys. 

− Haver estat patinador i acreditar mitjançant el protocol la seva participació en 

alguna competició a Espanya i/o a Andorra en qualsevol categoria. 

 

Complerts aquests requisits, podrà ser Jutge Regional després de: 

− Realitzar el Seminari de Jutges que la FCEH convoca bianualment (Seminari 

d’accés i/o reciclatge de jutges Nacionals). 

− Aprovar l'examen Teòric, pràctic i de reconeixement d’elements. 

− Realitzar satisfactòriament les pràctiques en qualsevol  campionat organitzat 

per la FCEH. 
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− Puntuar en un Campionat sent aquesta actuació valorada pel Jutge Àrbitre i 

acceptable. 

 

12.4.2. Estatus de Jutge NACIONAL Patinatge Individual i Parelles. 

− Realitzar el Seminari de Jutges Nacionals que la convoca la RFEDH tri anualment 

(Seminari d’accés i/o reciclatge de Jutges Nacionals). 

− Aprovar l'examen Teòric, pràctic i de reconeixement d’elements. 

− Realitzar satisfactòriament les pràctiques en qualsevol  campionat organitzat per la 

RFEDH. 

− Puntuar en un Campionat sent aquesta actuació valorada pel Jutge Àrbitre i acceptable. 

 

12.4.3. Estatus de Jutge Internacional Patinatge Individual i Parelles. 

− Ser proposat com a candidat per la RFEDH. 

− Domini de l’anglès. 

 

12.5. REQUISITS PER ACONSEGUIR L’ESTATUS DE TÈCNIC CONTROLADOR I DE TÈCNIC 

ESPECIALISTA 

Per Obtenir el reconeixement oficial de la FCEH  com a Tècnic Controlador (TC) o Tècnic Especialista (TE) 

s'ha de passar un examen durant el Seminari Oficial. 

Poden accedir a TC i TE Internacional només aquelles persones que la RFEDH  proposi a la ISU, que 

prèviament haguessin realitzat el Seminari Nacional i que tinguin complerta l'edat de 24 anys, i s'haurà d'haver 

actuat com a mínim en dues competicions en categoria ISU en les dues temporades prèvies. 

 

12.5.1. Estatus de Tècnic Controlador Nacional: 

− Ser major d'edat.  

− Ser Jutge Nacional. (Amb mínim 3 anys d’experiència) 

− Presentar-se al seminari de la RFEDH  i aprovar l'examen.  

− Tenir coneixements bàsics d'anglès.  

12.5.2. Estatus de Tècnic Especialista Nacional: 

− Ser major d'edat. 

− Haver estat patinador amb experiència en competicions Nacionals en categories ISU. i/o 

haver estat, o ser entrenador amb experiència en competicions Nacionals en categories ISU 

i/o ser jutge Nacional, Internacional o ISU.  

− Presentar-se al seminari de la RFEDH i aprovar l'examen.  

− Tenir coneixements bàsics d'anglès.  

 

12.6. ESTATUS DE DATTA OPERATOR|REPLAY OPERATOR 

− No podrà ser ni patinador ni entrenador en actiu, ni directiu o delegat de cap club. 

− Tenir coneixements bàsics d'anglès.  

− Tenir uns mínims coneixements de patinatge. 
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− Conèixer perfectament les abreviatures dels elements tècnics.  

− Ser major d'edat.  

 

12.7. La ISU no permet ser Tècnic Especialista Internacional i Jutge Internacional en la mateixa 

temporada.  A nivell autonòmic s'aplicarà la mateixa norma. 

 

12.8. OBLIGACIONS DE JUTGE ÀRBITRE I DEL TÈCNIC CONTROLADOR. 

• Ha d'estar informat per si mateix de totes les variacions, novetats i comunicats de la ISU, RFEDH 

i/o de la FCEH que sorgeixin en la temporada en curs. 

• Verificar que totes les regles aplicables es compleixen en la competició. 

• El Jutge Àrbitre, supervisa el panell de jutges, controla que no es passin notes, no acudeixin 

amb sistemes electrònics, que no es comuniquin entre ells, etc.… Abans de l'inici de la 

competició, substitueix a un jutge no present en cas de malaltia o accident. El jutge substituït 

serà inclòs en el grup fins al final de la competició. 

• Dirigir la reunió prèvia a la competició amb els jutges. 

• El Jutge Àrbitre, indicarà a la persona que organitza les músiques, quan començar o si parar la 

música d'un patinador. 

• El Jutge Àrbitre permetrà al competidor reprendre el programa a l'empara de la regla 

corresponent. 

• Decidir juntament amb l’organització si les condicions del gel permeten la celebració de la 

competició. 

Si sorgeixen circumstàncies desfavorables, alterar la forma i la grandària de la pista. 

• Acceptar, d'acord amb el membre organitzador o el club afiliat, una altra pista per a la competició. 

• El Jutge Àrbitre cronometra els programes i els escalfaments de la competició. 

• El Jutge Àrbitre jutja tot l'esdeveniment, encara que les seves puntuacions no es tinguin en 

compte. 

• El Jutge Àrbitre podrà suspendre temporalment la prova fins que es restauri l'ordre quan el públic 

interromp la competició o interfereix amb el correcte desenvolupament de la prova. 

• El Jutge Àrbitre podrà si fos necessari, excloure als competidors de la competició. 

•  El Jutge Àrbitre podrà canviar als jutges del panell, si fos necessari i basat en raons sòlides i 

importants. 

• El Tècnic Controlador podrà canviar als membres del panell tècnic, si fos necessari i basat en 

raons sòlides i importants. 

• El Jutge Àrbitre podrà prohibir a un entrenador estar a la pista durant el transcurs de la 

competició, si la situació ho requerís. 

• Introduir variacions en la competició, en la mesura en què aquestes no contradiguin el reglament. 

• Participa en el lliurament de trofeus. 

• Modera la “Round Table Discussion”. 
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• Realitzar un informe de la competició per la FCEH en el termini de 15 dies des de la fi de la 

mateixa. 

 

 

12.9. OBLIGACIONS DEL JUTGE. 

• Un jutge ha d'estar informat per si mateix de totes les variacions, novetats i comunicats de la 

• ISU, RFEDH i/o de la FCEH que sorgeixin en la Temporada en curs. 

• Un jutge ha de tenir una condició física general satisfactòria. 

• Un jutge han de tenir un comportament discret durant les competicions. 

• Els jutges han de ser en tot moment neutrals i completament imparcials. Ells no s'han de mostrar 

ni a favor ni en contra de cap patinador. 

• Els jutges no s'han de sentir influenciats per l'acord o desacord del públic. 

• Han de puntuar només el que el patinador realitza, sense ser influenciats per la reputació o 

actuacions anteriors del patinador. 

• Han d'utilitzar tot el ventall de puntuacions de GOE i de components. 

• Els jutges han de puntuar independentment i, mentre jutgen, està totalment prohibit conversar amb 

un altre jutge o indicar errors a través d'accions, gestos o sons. 

• Des de l'inici de la competició fins a l'últim programa lliure realitzat, no està permès discutir amb 

una altra persona que no sigui el Jutge Àrbitre d'aquesta competició, de les seves puntuacions o 

les d'un altre jutge. 

Durant la competició en la qual estan jutjant, no tenen permès entrar en conversa amb cap 

espectador o altres col·lectius, excepte amb el Jutge Àrbitre. 

• No poden exercir de comentaristes de televisió o de premsa en l'esdeveniment que estan jutjant. 

• Els Jutges tenen prohibit utilitzar puntuacions preparades prèviament. 

• No han de portar cap sistema de comunicació electrònica al panell de jutges. 

• Les puntuacions han d’estar totalment d'acord amb el programa realitzat pel patinador. Les 

puntuacions baixes no deuen ser evitades per cap vincle sentimental del jutge cap al patinador, si 

el programa ho requereix. 

• Cada jutge ha de tenir les seves anotacions privades i els seus propis escrits per poder donar 

explicacions de les seves notes en la reunió de jutges, en el cas que el jutge àrbitre ho consideri 

necessari. 

• Els jutges no han de competir entre ells. 

• No està permès que el panell de jutges estigui compost per cap familiar de fins a 3er grau d'un 

patinador o entrenador que participi en aquest esdeveniment. 

• El Jutge Àrbitre, després de donar un avís a un Jutge, pot reemplaçar-lo en el cas que hagi violat 

qualsevol dels paràgrafs anteriors. 

• Un Jutge designat oficialment no pot no presentar-se a la Competició, excepte causa degudament 

justificada, i comunicada a la federació, 48 hores abans de la data d'inici de la mateixa. 
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12.10. OBLIGACIONS DEL TÈCNIC ESPECIALISTA. 

• Ha d'estar informat per si mateix de totes les variacions, novetats i comunicats de la ISU, RFEDH i/o 

de la FCEH que sorgeixin en la temporada en curs. 

• Un Tècnic Especialista ha de tenir un comportament discret durant les competicions. 

• Els Tècnics Especialistes han de ser en tot moment neutrals i completament imparcials i no  s'han 

de mostrar ni a favor ni en contra de cap patinador. 

• Els Tècnics Especialistes no s'han de sentir influenciats per l'acord o desacord del públic. 

• Els Tècnics Especialistes no es poden sentir influenciats per la reputació o actuacions anteriors del 

patinador. 

• Durant la competició en la qual estan actuant, no tenen permès entrar en conversa amb cap espectador 

o altres col·lectius, excepte amb el Tècnic Controlador o el Jutge Àrbitre. 

• No poden exercir de comentaristes de televisió o de premsa en l'esdeveniment que estan actuant. 

• El Tècnic Controlador, després de donar un avís a un Tècnic Especialista, pot reemplaçar-lo en el cas 

que hagi violat qualsevol dels paràgrafs anteriors. 

• Un Tècnic Especialista designat oficialment no pot no presentar-se a la Competició, excepte causa 

degudament justificada , i comunicada, 48 hores abans de la data d'inici de la mateixa. 

 

12.5 DIFERENTS SANCIONS ALS OFICIALS 

• La FCEH pot sancionar temporal o definitivament a qualsevol Jutge Àrbitre o Jutge, Tècnic Controlador, 

Tècnic Especialista, Datta o Replay Operador, per no complir amb les seves obligacions o no seguir 

els codis de bona conducta. Si qualsevol oficial no compleix amb les seves obligacions o no segueix 

els codis ètics i d'incompatibilitats, la FCEH podrà aplicar aquelles mesures necessàries perquè no es 

torni a produir. 

• Prèviament a qualsevol sanció de tipus intern, la persona afectada podrà formular les al·legacions que 

consideri oportunes, així com proposar proves en defensa dels seus interessos. 

• Si la persona persisteix en la seva actitud o no acata la sanció, la FCEH podrà remetre a l'òrgan 

jurisdiccional disciplinari l’informe necessari o denúncia perquè si procedís se li obrís un expedient 

disciplinari. 

 

13. 29a LLIGA CATALANA PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL 
 

13.1. OBJECTIUS DE LA LLIGA CATALANA 

La Lliga Catalana de Patinatge Artístic sobre Gel, té com objectiu oferir a tots/es els/les patinadors/res una 

sèrie de competicions en el transcurs de la temporada amb la finalitat d’estimular la pràctica d’aquest esport 

i comprovar l’evolució personal durant la temporada. 

En cada una de les competicions, s’aniran sumant els punts aconseguits en aquestes competicions. 

Depenent de la classificació, i al final de la Temporada, s’establirà la classificació final. 
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13.2. QUI POT PARTICIPAR 

 

Podran participar tots/es els/les patinadors/res que estiguin en possessió de la corresponent Llicència de 

Competició de la FCEH per la temporada en curs i que hagin aconseguit el nivell de patinatge o Test de 

Club que dona opció a participar en les categories que s’inclouen a la Lliga Catalana.  

Tots/es els/les patinadors/res de la Federació  Andorrana d’Esports de Gel (FAEG) són participants de la 

Lliga Catalana sempre que compleixin amb els requisits tècnics i d’edat establerts per la FCEH.  

En els Campionats Open,  queda oberta la participació de patinadors/es d’altres Federacions, sempre que 

compleixin amb els requisits tècnics i d’edat establerts per la FCEH.  

CLUBS PARTICIPANTS: CEGVA (Vielha), FCB (Barcelona), CEPAP (Puigcerdà), ACG (Andorra), APAP 

(Andorra). 

En qualsevol cas, la normativa de participació queda regulada pel Reglament de Patinatge sobre Gel 2019-

2020 de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) 

 

13.3. CATEGORIES QUE PARTICIPEN 

���� Les categories autonòmiques A i B, i les edats de cada una d’elles estan definides pel Comitè Tècnic 

de Patinatge Artístic de la FCEH. 

���� Les categories Nacionals i internacionals, i les edats de cada una d’elles estan definides pel 

«Reglamento de Patinaje Artístico» de la FEDH. 

���� Per a delimitar les edats de cada categoria es tindrà en compte que la temporada comença l’1 de juliol 

i finalitza el 30 de juny. 

 

 13.3.1. CATEGORIES AUTONÒMIQUES «B» FCEH 

 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 

 

 13.3.2. CATEGORIES AUTONÒMIQUES «A» FCEH 

 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 temporada en curs 

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

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

 

 13.3.3. CATEGORIES NACIONALS/INTERNACIONALS 

 SEGONA CATEGORIA (JÚNIOR/SÈNIOR 2ª) 

 DEBS 

 BASIC NOVICE  

 INTERMEDIATE NOVICE 
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 NOVICE ADVANCED 

 JÚNIOR ISU 

 SÈNIOR ISU 

 PARELLES: NOVICE BASIC, JÚNIOR ISU, SÈNIOR ISU 

 

 

13.4. PROVES DE LA LLIGA CATALANA 2019 / 2020 

La Lliga Catalana de Patinatge sobre gel, consta de 4 proves puntuables: 

 
� Copa CEGVA – VIELHA 

� Copa PUIGCERDÀ – PUIGCERDÀ 

� Copa Ciutat de Barcelona – BARCELONA 

� Copa Cim Canillo – ANDORRA (segons conveni signat amb la FAEG) 

 
- Les 4 proves seran puntuables per a totes les categories.  

 

13.5.  SISTEMA DE PUNTUACIÓ 

El sistema de puntuació, està basat depenent  el número de participants en cada categoria de Competició. En 

tots els casos, al primer classificat se l’hi sumaran 5 punts més, al segon classificat 3 punts i al tercer 1 punt. 

 
Es permet el canvi de categoria a mitja temporada, i aquest es farà quan els entrenadors del Club ho creguin 

necessari. En aquest cas, el/la patinador/a perdria els punts obtinguts a la categoria inferior. 

Exemple d’un grup de 5 patinadors i un grup de 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La classificació per a la Lliga Catalana es fa en base als 

patinadors de la FCEH i FAEG. Qualsevol altre 

patinador/a d’altres federacions, no pot tenir cap punt 

dins de la Lliga Catalana. 

- Per al Campionat de Catalunya, només podrà ser 

anomenat CAMPIÓ DE CATALUNYA els/les 

patinadors/es de la FCEH. En aquest cas, cap 

patinador/a de la FAEG podrà ser anomenat/da 

Campió/na de Catalunya. 

 

POSICIÓ 

 

PUNTS 

 

PUNTS + 

 

TOTAL 

1 5 5 10 

2 4 3 7 

3 3 1 5 

4 2 0 2 

5 1 0 1 

 

POSICIÓ 

 

PUNTS 

 

PUNTS + 

 

TOTAL 

1 13 5 18 

2 12 3 15 

3 11 1 12 

4 10 0 10 

5 9 0 9 

6 8 0 8 

7 7 0 7 

8 6 0 6 

9 5 0 5 

10 4 0 4 

11 3 0 3 

12 2 0 2 

13 1 0 1 
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ANNEX 1. ACEPTACIÓ NORMATIVA PER A CONVOCATÒRIES 

 

Autorització per a convocatòries 

 

Jo, Sr/a ................................................................................................................................................................  

 

amb DNI .........................................,  autoritzo al/a meu/va fill/a ..........................................……….............……  

 

……………...……….….................…….… nascut/da el ....................................................................................... 

 

a l’assistència, participació i a viatjar amb el transport oficial a competicions que designi la FCEH. Acceptant 

les condicions i normes de conducta (annex 2) de dita federació. 

  

En cas d'haver de prendre decisions mèdiques que fos imprescindible aplicar en cas d'extrema urgència s'haurà 

de contactar, en primer lloc, amb el pare/mare o el tutor del menor en qualsevol dels nombres d'urgència 

facilitats per ells. Únicament en el cas que no es pugui contactar amb els mateixos, el responsable de l'activitat, 

seguint en tot moment les indicacions i directrius mèdiques i sempre que la decisió no es pugui ajornar des 

d'un punt de vista mèdic, quedarà autoritzat per a prestar el consentiment per a la pràctica dels tractaments, 

intervencions quirúrgiques i qualsevol altre acte mèdic que l'equip de metges que atengui al menor consideri 

que ha de practicar-se de forma immediata en benefici de la salut, integritat física i/o vida del menor". 

 

convocatòria ………………………........................………………………………………….. 

 

telèfon de contacte 1 - …………………………… 

telèfon de contacte 2 - …………………………… 

telèfon de contacte 3 - …………………………… 

 

OBSERVACIONS : 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

........................................................a...........de................................de 20… 

 

 

 

...............................................................                ........................................................... 

Signatura pare / mare                    Signatura esportista majors d’edat 
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ANNEX 2. NORMES DE CONDUCTA 

Els corredors de l’equip català (representants de la FCEH) hauran de complir amb les següents Normes bàsiques d’actitud i de 
comportament: 

 

Normes generals de conducta a les competicions i desplaçaments 

a) Els corredors hauran de col·laborar activament i seguir les instruccions dels delegats, dels entrenadors i dels representants de la FCEH. 

b) Cuidar i respectar les instal·lacions on es realitzin els entrenaments i les competicions. 

c) Mantenir l’equipament en perfectes condicions. 

d) Anteposar l’interès col·lectiu de l’equip a les opinions personals, convivint  amb tots els companys sense rebutjar ningú per antipaties o 
per altres motius. 

e) Durant les concentracions, les curses i els entrenaments, el corredor no podrà absentar-se sense permís dels delegats o dels 
entrenadors de l’equip. 

f) Respectar la puntualitat per al bon funcionament de l’equip en general 

g) Evitar els comportaments inadequats, els insults i les paraules grolleres, per a la pròpia dignitat i per a la imatge de l’equip. 

h) Signant aquest full accepto que és responsabilitat meva demanar tota la informació necessària per conèixer quines són les substàncies 
prohibides en la lluita contra el dopatge i em comprometo a informar-me via Federació de tot allò que pugui afectar-me en matèria de 
sancions per dopatge de substàncies que pugui prendre. 

 

Normativa específica als allotjaments 

a) A les habitacions i en totes les instal·lacions de l’allotjament s’haurà de tenir la màxima cura amb el mobiliari i els equipaments, tot 
evitant causar qualsevol desperfecte. 

b) Respectar les hores de descans per estar en les millors condicions en els entrenaments i les competicions. Com a norma general, a 
partir de les 23 hores s’haurà de mantenir silenci. 

c) Les habitacions són per a descansar i per evitar problemes ningú no podrà entrar a les habitacions dels altres, ni fer funcionar aparells 
musicals, ordinadors, tabletes, etc., que puguin destorbar el descans. 

d) Responsabilitzar-se del seu equipatge i pertinences personals. 

e) Cada corredor es responsabilitzarà de la seva habitació. Si observa algun desperfecte en entrar a l’habitació, ho haurà de comunicar 
immediatament al delegat de l’equip. Si causa algun desperfecte, l’haurà de pagar. Si és menor d’edat, aquest  cost l’assumiran els pares. 

f) Està totalment prohibida la ingesta d’alcohol, tabac i drogues. 

g) Està totalment prohibit abandonar les concentracions sense el consentiment del Cap d’equip. 

 

Esportistes menors d’edat 

Els pares o tutors dels esportistes menors d’edat hauran de conèixer el contingut d’aquest reglament i responsabilitzar-se que els seus fills 
compleixin les normes de conducta que s’hi estableixen. 

 

Incompliment de les normes: En funció de la gravetat, la falta esdevindrà: 

1. Lleu: Implicarà l’advertiment per escrit al corredor i, en cas de ser menor de edat, l’advertiment als seus pares. Tres faltes Lleus 
esdevindran una de Greu. 

2. Greu: Implicarà una sanció que pot ser la no participació en entrenaments i curses. 

Tres faltes Greus esdevindran una de Molt Greu. 

3. Molt Greu: Implicarà una sanció que pot ser la no participació en entrenaments i curses i s’obrirà un estudi per part de la Junta per veure 
la conveniència de la continuïtat del corredor en el club. 

 

Amb tot, el club també podrà informar d’aquestes sancions al jutge únic de la FCEH que podrà imposar, si s’escau, les sancions previstes 
al Reglament disciplinari de la FCEH i altra normativa aplicable. 

 

 

Nom Corredor     Nom i DNI Pare/Tutor del corredor 

Signat pel corredor     Signat pel pare/tutor del corredor menor d’edat 


