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CALENDARI 
 

 Competició Individual:  
-Una jornada de Pas de nivell. 
-Campionat de Barcelona pels millors classificats del Pas de Nivell.   
-Una jornada de 2n Pas de nivell opcional (pels patinadors/es que volen pujar de nivell o 
pels que no s’han pogut presentar al 1r Pas de nivell). 

 
 Trobada d’Iniciació 

-Una jornada lúdica i de presentació pels patinadors/es d’iniciació en format grups. 
 

 Competició de Grup 
-Una jornada de competició en grup: Interescoles. 
-Fase Final Interescoles amb els millors classificats de la primera jornada.  
 

 Competició de Grups Xou 
-Campionat de Barcelona. 

 
CATEGORIES 
 

Pre-benjamí  anys 2009 i 2010  1r i 2n Primària 
Benjamí  anys 2007 i 2008  4rt i 3r Primària 
Aleví    anys 2005 i 2006  6è i 5è Primària 
Infantil   anys 2003 i 2004  1r i 2n E.S.O 
Cadet   anys 2001 i 2002  3r i 4rt E.S.O 
Juvenil   anys 1999 i 2000  1r i 2n de Batxillerat  

 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ 
 

Pas de Nivell 
Data límit d’inscripció: Dimecres 18 de gener de 2017 
 
Trobada Iniciació:  
Data límit d’inscripció: Dimecres 8 de març de 2017 
 
Competició Grup:  
Data límit d’inscripció: Dimecres 22 de març de 2017 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  
 

El pagament es farà a través de l’Aplicatiu de llicències del CEEB mitjançant una targeta bancària 
de crèdit, dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre el comprovant amb el codi de 
l’Albarà en el concepte.  
 
Serà imprescindible realitzar el pagament abans de la celebració de la competició. 
(Inscripció, assegurança i llicència).       
 

 INSCRIPCIÓ ENTITAT        1,00€       
 

 INSCRIPCIONS COMPETICIONS 
 

Inscripció per esportista 1r Pas de Nivell       7,00€ 
Inscripció per esportista 2n Pas de Nivell       7,00€ 
Inscripció per grup competició de grup (Interescoles)     15,00€ 
Inscripció per grup Trobada d’Iniciació       30,00€ 
Inscripció per grup Xou         35,00€ 
 

 ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA 
 

*L’assegurança és un pagament únic i anual, si l’esportista participa a altres esports 
amb el Consell, queda subvencionada.  
  
Assegurança d’esportistes nascuts l’any 2009 i 2010     1,00€     
Assegurança d’esportistes nascuts del 1999-2008      3,00€ 
Assegurança de delegat/a o entrenador       5,50€  
      

 LLICÈNCIES   
 
Llicència esportiva vigent per participants nascuts els anys 1999-2008   5,50€ 
Llicència esportiva vigent per participants nascuts els anys 2009 i 2010   1,00€ 
Llicència de delegat/a o entrenador/a       5,50€ 
 

 
MÚSIQUES nou! 
 
La música serà de lliure elecció, instrumental o cantada (sempre i quan es respectin les melodies i 
no tinguin un llenguatge ofensiu), i amb la durada establerta per cada categoria.  
 
Les músiques es penjaran a l’Aplicatiu de llicències del CEEB com a document adjunt en el 
moment de realitzar la inscripció del/la participant o dels grups. Haurà de ser en format MP3, el 
nom de l’arxiu haurà de ser el Nom i Cognom del/la participant o grup, Categoria, Nivell 
(A,B,1,2,3) i Entitat sense espais.  
 
Exemple participant Individual: 
MariaPerez_cadet2_Entitat1 
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Exemple grup Trobada o Xou: 
Fades_benjami_Entitat3 
 
Exemple grup Interescoles: 
Ladies_primaria_Entitat4 
 
*Cada entitat haurà de portar el seu CD o Pendrive igualment, com a còpia de 
seguretat, amb la corresponent identificació (nom de l’esportista o grup, categoria i 
entitat). 
 

HORARI 
 
És obligatori que tots els participants estiguin al lloc de l’encontre, mínim 30 minuts abans de l’Inici 
de la Competició. 
 

ADREÇA DE LLOC  
 

Pavelló Municipal Francisco Calvo,  
Carrer Bonaventura Gispert, s/n, 08027 Sant Andreu, Barcelona 

 
CONTACTE 
 
Departament d’Esports Individuals. 93 511 20 40. 
Elena Nieto /  enieto@elconsell.cat  
 
 
 

mailto:enieto@elconsell.cat

