Club Patín Delta Prat

XXVI JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE PATINATGE CURSES
CURS 2018/2019
Dates de realització:
dissabte 26 de GENER a les 10 hores del matí.
diumenge 3 de FEBRER a les 10 hores del matí.
diumenge 10 de FEBRER a les 10 hores del matí.

Lloc de realització:
Es realitzarà al Patinódrom del Complex Esportiu Municipal ESTRUCH.

LLoc i dates d’inscripció:
Club Patín Delta Prat: clubpatindeltaprat@gmail.com
REGIDORIA D'ESPORTS : canadas@elprat.cat Telèfon 93 379 00 50 (ext. 5402). Pl.
de la Vila, 9.
Data límit inscripció: Dimarts 22 de GENER de 2019 a les 14:00 hores.

REGLAMENT
1. Les proves dels jocs escolars de PATINATGE de velocitat s'efectuaràn al
PATINÒDROM del Complex Esportiu Municipal ESTRUCH els dies 26 de gener, 3 i 10
de febrer de 2019.
2. Podràn participar tots els escolars de la població. MOLT IMPORTANT: A TOTES
LES CATEGORIES HI HAURAN DOS NIVELLS: ESCOLAR I FEDERAT.
3. Es consideraran escolars tots aquells corredors sense llicència federativa (en els
darrers tres anys).
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4. Les categories tant masculines com femenines a NIVELL ESCOLAR, seran les
següents:
PROMOCIÓ A: Nascuts a l’any 2013 i posteriors.
PROMOCIÓ B: Nascuts a l’any 2012, 2011 i 2010.
PROMOCIÓ C: Nascuts a l’any 2009, 2008 i 2007.
PROMOCIÓ D: Nascuts a l’any 2006, 2005 i 2004.
PROMOCIÓ E: Nascuts a l’any 2003 i anteriors.
5. El mateix número de dorsal servirà per a les tres curses. Els federats portaràn el
seu dorsal de federat.
6. Cada centre escolar podrà presentar un número il·limitat de patinadors.
7. Les puntuacions per les diferents categories es regiràn pel següent barem:
1r. CLASSIFICAT 0 punts
2n.CLASSIFICAT 2 punts
3r. CLASSIFICAT 3 punts
4t. CLASSIFICAT 4 punts
5è.CLASSIFICAT 5 punts.
8. S’atorgaràn premis:
* Als tres primers de cada categoria, masculina i femenina *

Als tres primers

col·legis o escoles de patinatge classificats segons la puntuació obtinguda pels seus
patinadors durant les proves.
9. La classificació per col·legis o escoles de patinatge s’obtindrà de les tres millors
classificacions de patinadors qualsevol que sigui la seva categoria, tant masculina
com femenina.
10. En cas d'empat entre col·legis o escoles de patinantge és comptabilitzaràn els
primers llocs obtinguts pels seus respectius corredors.
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11. Les reclamacions es presentaràn al comitè organitzador per escrit abans de 30
minuts després de la celebració de la prova de que es tracti.
12. Les inclemències del temps no seràn motiu de suspensió, llevat que
l'organització així ho estimi oportú.
13. La participació en aquests jocs de CURSES DE PATINS, implica l'acceptació de
tot el que es detalla en aquesta normativa.
14. Els patinadors podràn competir amb patí de línia o amb patí tradicional.
15. Els corredors hauran de recollir els seus premis degudament uniformats amb
els colors del seu col·legi o entitat.
16. En cas d'empat entre corredors al conjunt final tindràn prioritat les proves
celebrades la tercera jornada.
17. Tot el que NO està previst en aquestes normes, es regirà conforme al disposat
al Reglament de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE.
18. L'organització es reserva el dret, prèvia consulta als delegats dels clubs o dels
col·legis, de variar l'horari i l'ordre de les proves si s'escau.
19. El corredor que no assisteixi a alguna de les proves, rebrà 3 punts més que la
puntuació de l’últim/a corredor/a d’aquest dia.
20. Tot aquell corredor/a que no participi (llevat per lesió justificada) a l’última
jornada perdrà tota opció a premi.
Distància a disputar pels corredors de la CATEGORIA ESCOLAR que participin als
XXV JOCS ESCOLARS DE CURSES DE PATINS del PRAT DEL LLOBREGAT.
Dia 26 Dia 3 Dia 10
PROMOCIÓ A

2013 i post.

2

2

2

VOLTES

PROMOCIÓ B

2012-2011-2010

3

2

3

VOLTES

PROMOCIÓ C

2009-2008-2007

5

7

5

VOLTES

PROMOCIÓ D

2006-2005-2004

6

6

8

VOLTES

PROMOCIÓ E

2003 i ant.

8

8

10

VOLTES
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Distància a disputar pels corredors de la CATEGORIA FEDERADA que participin als
XXV JOCS ESCOLARS DE CURSES DE PATINS del PRAT DEL LLOBREGAT.

Dia 26

Dia 3

Dia 10

MINI-PREBENJAMIN-BENJAMIN (*)

4

5

7

VOLTES

ALEVIN (*)

6

8

12 PUNT.

VOLTES

INFANTIL(*)

10

15

20
PUNT.

VOLTES

JUVENIL-JUNIOR- SÈNIOR-MÀSTER(*)

20

25
PU
NT.

34

VOLTES

(*) Aquesta carrera es farà per categories separades si hi participen tres
corredors/es de cada categoria. En qualsevol cas la classificació serà per categories.
NOTA MOLT IMPORTANT:
FEDERATS: Les amonestacions seràn acumulables durant les tres jornades. El
participant que acumuli 3 amonestacions haurà d’abandonar la prova perdent la
classificació obtinguda a la general fins aquest dia.
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