
 

 

   

CI-2016-19 Campionat Catalunya Xou Promoció 
 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA  

GRUPS XOU PROMOCIÓ. 
 

 

 

A partir de la propera temporada 2017, es crea una nova competició per a Grups Xou de 

promoció amb la següent reglamentació: 

 

 

PARTICIPANTS 

 

El Campionat de Catalunya de Grups Xou de promoció està destinat a grups que s’inicien 

en aquesta modalitat i que hagin participat en un Campionat territorial de Grups Xou de 

promoció. 

 

 

 

 

 

GRUPS DE 

PATINADORS 
EDATS RESERVES 

TEMPS DE 

PARTICIPACIÓ 

Grups 

Juvenils 
De 8 a 16 De 10* a 17* 2 (opcional) 3,30 min. + / - 10 seg. 

Grups 

Petits De 6 a 12 10* o mes 2 (opcional) 
mínim 4,30.  màxim 5 

min. + / - 10 seg. 

Grups 

Grans 
De 16 a 30 10* o mes 4 (opcional) 

mínim 4,30 màxim 5 

min. + / - 10 seg 

*Edat que compleixen durant la temporada de la competició. 

 

 

 Els participants han de pertànyer a un club que sigui membre de la Federació 

Catalana de Patinatge. 

 Tots els participants han de tenir de la llicència Federativa corresponent a l’any de la 

Competició. 

 Els GRUP-XOU, poden estar formats per patinadors/es de diferents clubs.  

 

 

En aquest cas els patinadors hauran de tenir les llicències pel club inscrit a la competició. 

 

Els diferents clubs hauran d’omplir l’imprès de duplicitat de llicència. Aquest s’haurà de 

presentar junt amb la inscripció de participació al campionat. 

 

 

 



 

 

   

Es permetrà  

 

Participar grups formats per alguns patinadors que NO tinguin el certificat de xous.  

Participar grups formats per patinadors que tots tinguin el certificat de xous. 

Participar grups formats per patinadors que cap tingui el certificat de xous. 

 

 

INSCRIPCIONS 

 

 Les inscripcions les faran les respectives Territorials. 

 Juntament amb les inscripcions per a la competició Xou (Grups Juvenils, Grups Petits i 

Grups Grans) hi haurà de constar una explicació breu, de no més de 25 paraules 

descrivint el programa en català. Aquestes descripcions seran lliurades als jutges i 

anunciades pel locutor quan el grup estigui posicionat a la pista i abans del inici de la 

música. 

 Un/a patinador/a pot participar en diferents categories, sempre que ho faci pel 

mateix club. 

 Els patinador/a  només pot participar en un sol grup dins de la mateixa categoria. 

 Els patinadors integrants d’un grup ( en tots els casos ), seran oficialment els que 

estiguin reflectits en la inscripció oficial de la competició, (participants + 

reserves).   

 

BAREM DE PARTICIPACIÓ 

 

GRUP-XOU categoria Petits     Cada Territorial tindrà una participació de 4  

GRUP-XOU categoria Grans    Cada Territorial tindrà una participació de 4 

GRUP-XOU categoria Juvenil     Cada Territorial tindrà una participació de 4 

 

 

Repesca de places de grups d’altres territorials: 

 

Hi podrà haver substitucions fins a un màxim de 16 grups per categoria. 

Si una Territorial no completa les places que li corresponen, les vacants serien 

repescades per les altres Territorials, segons la fórmula següent: 

 

En primer lloc tindria l’opció la Territorial organitzadora i després, seguint l’ordre 

alfabètic i partint de la Territorial organitzadora, serien cobertes les places de repesca. 

 

 

COMPETICIÓ 

 

Entrenaments i escalfaments  

 

L’ordre de sortida del campionat es realitzarà per sorteig, seguint els mateixos criteris 

que pel Campionat de Catalunya.  

Els temps d’entrenaments oficials seran els mateixos que en el Campionat de Catalunya. 



 

 

   

 

Per a la resta de normatives, s’aplicarà el reglament tècnic del corresponent any. 
 

Jutges i calculadors 

 

Els components oficials seran els següents: 

 

Tres Jutges 

Un Jutge àrbitre 

Un calculador Informàtic 

 

 

Llicencies i Acreditacions 

 

Les llicències junt amb el DNI (o en el seu defecte fotocopia compulsada) dels 

patinadors, delegat, tècnics i coreògrafs s’hauran de lliurar al delegat de la competició 

durant els entrenaments oficials. 

 

En el cas que s’hagi de comunicar algun canvi o aclariment de la competició, és 

convocarà als delegats dels grups durant els 30 minuts previ a l’inici de la competició del 

matí o tarda. Per això cal que tots els delegats de tots grups i modalitat estiguin al 

pavelló 30 minuts abans de l’inici de la competició, per si se’ls crida. 

 

 

Les persones autoritzades per acreditació per grup seran:  

 

Un delegat del grup  

Un tècnic 

Un coreògraf  

Un auxiliar (en els grups grans per cada 10 patinadors podran tenir una acreditació 

d’auxiliar) 

Als xofers d’autobús se’ls donarà una entrada  (sempre que ho demanin els clubs) 

 

 

 

Les persones inscrites al campionat, per poder estar a pista amb els patinadors, 

hauran de tenir fitxa federativa: de Delegat, de tècnic, o de Coreògraf (fitxa 

d’auxiliar) 

 

 

 Atentament, 

 

 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 

Comitè Català de Patinatge Artístic 

Barcelona, Novembre de 2016 


