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Organitza:
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LLIGA TERRITORIAL PATINATGE ARTÍSTIC
Competicions i calendari de la Lliga:
La Lliga Territorial, es dividirà en la celebració de les següents proves:
Competició
1a competició individual (nivells B i C)

Data
28 febrer de 2015 - Palau d'Esports i Congressos
(Platja d'Aro - Baix Empordà)

1a competició individual (nivell A) i grups

22 març 2015 - Pavelló Municipal (Ripoll - Ripollès)

2a competició individual (nivells B i C)

18 abril de 2015 - Palau d'Esports i Congressos

2a competició individual (nivell A) i grups

9 maig 2015 - Pista Poliesportiva Municipal (Salt Gironès)

3a competició grups - Jocs Emporion

6 i 7 de juny de 2015 - Blanes i Lloret (La Selva)

Categories convocades:
o Prebenjamí

2007 - 2008

o Benjamí

2005 - 2006

o Aleví

2003 - 2004

o Infantil

2001 - 2002

o Cadet

1999 - 2000

o Juvenil - Júnior

1995 - 1998

Condicions de participació:
o Tots els participants i el personal tècnic (imprescindible que sigui major d'edat), hauran
de tramitar la llicència esportiva a través del seu Consell Esportiu d'origen. Les llicències
s'hauran de lliurar a l'organització abans de cada competició.
o Els i les esportistes hauran de participar a la categoria que els correspon per any de
naixement, amb les següents excepcions:
 La participació d'esportistes en una categoria immediatament superior serà prèvia
presentació de l'autorització paterna al comitè organitzador.
 En el cas d'esportistes amb patologies especials que vulguin participar en
categories inferiors a la que els hi correspon, caldrà presentar el certificat mèdic
acompanyat de l'autorització paterna al comitè organitzador.
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(Alp - Cerdanya)

Inscripcions:
o Les inscripcions, amb les llicències corresponents, es formalitzaran mitjançant el
corresponent full d'inscripció al Consell Esportiu d'origen. Les inscripcions generals a la
competició territorial, s'obriran el dilluns 1 de desembre de 2014 i es tancaran el
divendres 9 de gener de 2015.
o Un cop formalitzades les inscripcions generals a la competició territorial, per cada
competició s'establirà un període de confirmació de participació, on cada entitat haurà de
corroborar al seu Consell Esportiu, el total d'inscrits que finalment participaran a la

competició.
o Fins el dimarts de la mateixa setmana de cada competició, hi haurà un període de
comunicació de baixes. Les baixes no comunicades dins els terminis establerts o el
mateix dia de la competició sense justificant mèdic, es sancionaran amb 5€ que caldrà
abonar al Consell Esportiu d'origen en el termini màxim de 15 dies posteriors a la
competició.
Preu:
o Les quotes d'inscripció a la competició territorial, per cada disciplina convocada seran:
 Individual: 12€ / esportista
 Xous, quartets i trios: 10€ / esportista
 Ambdues disciplines: 16€ / esportista
o Les llicències esportives tindran un preu de 6€ / esportista.
o Les llicències del personal tècnic tindran un preu de 16€ / persona.
o Per fer efectiva la inscripció, caldrà presentar el formulari d'inscripció degudament
complimentat (acollint-se a la totalitat de la normativa de competició), així com el
comprovant de pagament pertinent. L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits
suposarà la invalidació de la inscripció.
o El públic major de 12 anys assistent a les competicions, abonarà la quantitat de 2€ per
accedir a les instal·lacions. L'entrada donarà dret a participar a un sorteig.
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competició en qüestió. Aquest període es tancarà el dilluns de la setmana anterior a la

NORMATIVA TÈCNICA INDIVIDUAL 2014 - 2015
(pendent de confirmació, segons normativa UCEC 14-15)
Especificacions generals
o Es convoquen totes les categories, des de prebenjamí fins a juvenil - júnior. Per
convocar la competició d'una categoria, cal que s'inscriguin un mínim de 3 esportistes.
o Nivells de participació:
 Nivell A: participants no federats i federats que no hagin assolit els següents


Prebenjamí i benjamí: Iniciació C



Aleví: Iniciació B



Infantil: Iniciació A



Cadet: Certificat



Juvenil - Júnior: Certificat

 Nivell B: únicament per participants no federats.
 Nivell C: únicament per participants no federats.
o La competició serà mixta.
o La durada dels exercicis serà determinada per cada categoria:
 Prebenjamí

2' (+/- 5'').

 Benjamí

2' (+/- 5'').

 Aleví

2' 15'' (+/- 5'').

 Infantil

2' 15'' (+/- 5'').

 Cadet i Juvenil - Júnior

2' 30'' (+/- 5'').

o La música serà de lliure elecció i s'haurà d'enviar per correu electrònic en format mp3, en
el moment de la inscripció. Es recomanarà dur una còpia de les músiques per seguretat.
Totes les músiques hauran de ser instrumentals sense veu cantada.
o El vestuari serà lliure per cada participant. Per tant, es podrà participar amb fantasia o
amb uniforme d'escola.
o L'ordre d'actuació s'establirà mitjançant sorteig per part de l'organització de cada
competició. Cada esportista haurà d'estar preparat al seu lloc de sortida dues actuacions
abans de la seva. Qui perdi el torn establert, quedarà automàticament desqualificat de la
competició en qüestió.
o Els grups d'escalfament s'establiran en funció de la participació. La durada de
l'escalfament serà de 5'.
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nivells federatius depenent de la seva categoria:

o Els elements de dificultat s'executaran en l'ordre que l'esportista consideri més oportú.
Abans que finalitzi la música, l'esportista pot efectuar únicament dues repeticions però
d'elements diferents fallats.
Puntuació i jutges
o El sistema de puntuació dels jutges es basarà en els barems i integratius estipulats per
l'UCEC (annex 1).
o Els exercicis seran valorats per 3 jutges de la UCEC designats per l'organització, que
determinaran dues puntuacions: tècnica i artística, la suma de les quals donarà la
puntuació total de cada participant.
o Per agilitzar la competició, si el comitè organitzador ho creu oportú, les valoracions es

fins a la sortida de la següent participant de la mateixa categoria.
o Els resultats es determinaran segons classificació numèrica.
o Es penalitzarà l'execució d'integratius que corresponguin a la categoria superior. Si els
elements són de categories inferiors o no surten al quadre d'integratius, sumaran a la
puntuació artística.
Classificacions i guardons
o S'establirà una classificació per cadascuna de les categories i nivells convocats. Al
finalitzar la primera i la segona jornada, es premiarà als tres primers classificats de cada
categoria i nivell amb una medalla de classificació, i als quarts i cinquens, amb un
diploma. Seguidament, es farà entrega d'un obsequi a tots els esportistes.
o A la segona jornada, després del lliurament de premis de la jornada, es procedirà a fer
l'entrega de premis de la Lliga Territorial. La classificació de la Lliga Territorial es
determinarà amb la suma de les dues notes aconseguides a les dues jornades. També
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realitzaran amb doble jurat. En aquest cas els jurats s'alternaran i no mostraran la nota

es farà entrega d'una medalla de participació, per la resta d'esportistes.
o L'obsequi dels participants que no siguin a la desfilada final, es lliuraran al final de la
jornada als tècnics de la seva entitat.
Annex 1 (integratius i barems UCEC) - pendents
- La inscripció a la competició, implica automàticament l'acceptació d'aquesta normativa en la seva totalitat.

OUS

- L'organització es reserva el dret de modificar aquesta normativa pel bé de la competició.

NORMATIVA TÈCNICA XOUS 2014 - 2015
(pendent de confirmació, segons normativa UCEC 14-15)
Especificacions generals
o El mínim de participants per formar un grup xou serà de 6 patinadors/es, sense màxim.
Únicament destinat a participants que no disposin del certificat de xou de la Federació
Catalana de Patinatge.
o La composició del xou no es pot modificar entre ambdues proves. En cas de presentarse qualsevol modificació (sempre acompanyada per un certificat mèdic), serà el Comitè
de Competició qui valorarà cada cas particularment. En el cas de fer-se efectiu el canvi,
el nou participant haurà de formalitzar la seva inscripció com qualsevol altre membre del
grup (quota d'inscripció i llicència esportiva).
o Els elements bàsics de la competició de xou seran:
 La idea
 La música
 El títol
 El vestuari
Els grups xou han d'interpretar en la seva actuació els quatre elements, de manera que
el públic i els jutges captin la relació entre tots ells.
o La durada dels exercicis serà entre 3' 30'' i 4' 30'' (+/- 10''). L'entrada a pista serà d'un
màxim de 30'' per ball.
o L'ordre d'actuació s'establirà mitjançant sorteig per part de l'organització de cada
competició.
o Els entrenaments es determinaran segons ordre d'actuació. Cada xou tindrà 10' per
entrenar.
o La música serà de lliure elecció i podrà ser de veu cantada. S'haurà d'enviar per correu
electrònic en format mp3, en el moment de la inscripció. Es recomana dur una còpia de
les músiques per seguretat.
o El vestuari serà lliure per cada participant. Es valorarà de forma conjunta el mallot, el
pentinat i el maquillatge.
o En el formulari d'inscripció es demanarà una breu síntesi de la idea que es treballa en el
programa (màxim 25 paraules). Aquesta es lliurarà a les jutges i seran anunciades per
megafonia quan tot el grup estigui posicionat a la pista, i abans d'iniciar la música.
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o Categoria única i mixta, de prebenjamí a juvenil - júnior.

Aspectes tècnics
o No està permès el patinatge d'individual i de parelles mixtes, el patinatge serà valorat en
conjunt.
o Els salts amb més d'una rotació i els salts d'una volta reconeguts no estan permesos,
però sí els salts d'una volta no reconeguts.
o Només estan permeses piruetes altes i baixes sense desplaçament.
o La principal actuació del grup ha de ser de xou, no de precisió. Una actuació de xou no
pot incloure més de 8 elements típics de precisió. Les formacions en línia no tenen
limitació.
o La coreografia ha de començar dins dels 10 primers segons des de l'inici de la música.
o Els elements o passos realitzats en posició estacionària, estan permesos. No obstant,
els programes que tinguin passos estacionaris excessius, rebran menys valoració davant
o No es permeten les decoracions teatrals que se sustentin per si soles envaint l'espai de
pista (marcs, panells, catifes, estructures, etc.). Els accessoris seran permesos sempre
que l'esportista pugui manipular-los per ell mateix amb autonomia. Durant l'execució del
ball, en cap cas no podrà envair la pista. Es permetrà col·locar els accessoris al llarg del
costat de la pista, només just abans de l'inici de l'actuació. Un cop recollits, no podran
ser deixats de nou.
o No estan permesos participants sense patins, així com tampoc, materials que puguin ser
considerats perillosos (aigua, bengales, sorra, focus, làsers, màquines de boira, confeti,
etc.).
o En començar el programa, tots els patinadors han de ser a la pista. Cap patinador pot
abandonar la pista durant l'actuació.
Puntuació i jutges
o Els exercicis seran valorats per 3 jutges de la UCEC designats per l'organització, tenint
en compte dues puntuacions:
 Puntuació A: contingut del programa
1. Originalitat
2. Dificultat tècnica
3. Ritme
4. Varietat d'elements
5. Ocupació de l'espai
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programes amb constant moviment i coreografia.

 Puntuació B: presentació
1. Idees amb què s'ha desenvolupat la idea principal
2. Harmonia entre moviments i música
3. Adequació del vestuari al programa
4. Impressió general i creativitat
o Els resultats es determinaran segons classificació numèrica.

0

No patinat

0.1 - 0.9

Extremadament dolent

1.0 - 1.9

Molt pobre

2.0 - 2.9

Pobre

3.0 - 3.9

Defectuós

4.0 - 4.9

Baixa mitjana

5.0 - 5.9

Mitjana

6.0 - 6.9

Satisfactori

7.0 - 7.9

Bo

8.0 - 8.9

Molt bo

9.0 - 9.9

Excel·lent

10

Perfecte

Classificació i guardons
o S'establirà una única classificació per cada jornada.
o Al finalitzar cada jornada, es premiaran als tres primers xous classificats amb una
medalla de classificació. Seguidament, es farà entrega d'un obsequi a tots els
esportistes.
o L'entrega de premis de la Lliga Territorial, es durà a terme en el marc dels Jocs
Emporion, en finalitzar el lliurament de premis de la tercera jornada. La classificació de la
Lliga Territorial es determinarà amb la suma de les tres notes aconseguides a les tres
jornades.
o L'obsequi dels participants que no siguin a la desfilada final, es lliuraran al final de la
jornada als tècnics de la seva entitat.
- La inscripció a la competició, implica automàticament l'acceptació d'aquesta normativa en la seva totalitat.
- L'organització es reserva el dret de modificar aquesta normativa pel bé de la competició.
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Taula de Valoració

NORMATIVA TÈCNICA TRIOS 2014 - 2015
(pendent de confirmació, segons normativa UCEC 14-15)
Especificacions generals
o Els grups de competició estaran formats per 3 participants sense excepció.
o Les categories es dividiran en dos grans grups:
Grup
Grup
1

Categories

Anys Naixement

Durada

- 1 figura combinada entre els 3.

Prebenjamí
Benjamí

Integratius

Del 2003 al 2008

2' a 2'30''

Aleví

- 1 salt del tres o qualsevol salt de volta.
- 1 cabriola simètrica: 2 peus o interior enrere.
- 1 seqüència de passos en línia recta.
- 1 figura combinada amb 2 integrants marxa enrere.

2

Infantil
Cadet

- 1 salt del tres o qualsevol salt de volta.

Del 1995 al 2002

2'30'' a 3'

Juvenil-Júnior

- 1 cabriola simètrica: interior enrere o exterior
endavant o enrere.
- 1 seqüència de passos en diagonal o cercle.

o L'ordre d'actuació s'establirà mitjançant sorteig per part de l'organització de cada
competició.
o Els entrenaments es determinaran segons ordre d'actuació. Cada grup tindrà 8' per
entrenar.
o La música serà de lliure elecció i podrà ser de veu cantada. S'haurà d'enviar per correu
electrònic en format mp3, en el moment de la inscripció. Es recomana dur una còpia de
les músiques per seguretat.
o El vestuari serà lliure per cada participant. Es valorarà de forma conjunta el mallot, el
pentinat i el maquillatge.
o En el formulari d'inscripció dels grups es demanarà una breu síntesi de la idea que
treballa el grup en el programa, amb un màxim de 25 paraules. Les descripcions es
lliuraran a les jutges i seran anunciades per megafonia quan tot el grup estigui posicionat
a la pista, i abans d'iniciar la música.
Aspectes tècnics
o Els conjunts han d'interpretar a la seva actuació una música i una idea, de manera que
els jutges i el públic trobin relació entre el tema i el títol del ball.
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Grup

o No estan permesos participants sense patins, així com tampoc, materials que puguin ser
considerats perillosos (aigua, bengales, sorra, focus, làsers, màquines de boira, confeti,
etc.).
o No es permeten les decoracions teatrals que se sustentin per si soles envaint l'espai de
pista (marcs, panells, catifes, estructures, etc.). Els accessoris seran permesos sempre
que l'esportista pugui manipular-los per ell mateix amb autonomia. Durant l'execució del
ball, en cap cas no podrà envair la pista. Es permetrà col·locar els accessoris al llarg del
costat de la pista, només just abans de l'inici de l'actuació. Un cop recollits, no podran
ser deixats de nou.
o La coreografia ha de començar dins dels 10 primers segons des de l'inici de la música.
o En començar el programa, tots els patinadors han de ser a la pista. Cap patinador pot

Puntuació i jutges
o Els exercicis seran valorats per 3 jutges designats per l'organització de la UCEC.
 Puntuació A: contingut del programa
 Puntuació B: presentació
o Els resultats es determinaran segons classificació numèrica.
Classificació i guardons
o S'establirà una classificació per cada grup convocat.
o Al finalitzar cada jornada, es premiaran als tres primers trios classificats amb una
medalla de classificació. Seguidament, es farà entrega d'un obsequi a tots els
esportistes.
o L'entrega de premis de la Lliga Territorial, es durà a terme en el marc dels Jocs
Emporion, en finalitzar el lliurament de premis de la tercera jornada. La classificació de la
Lliga Territorial es determinarà amb la suma de les tres notes aconseguides a les tres
jornades.
o L'obsequi dels participants que no siguin a la desfilada final, es lliuraran al final de la
jornada als tècnics de la seva entitat.
Annex 2 (avaluació dels exercicis UCEC) - pendents
- La inscripció a la competició, implica automàticament l'acceptació d'aquesta normativa en la seva totalitat.
- L'organització es reserva el dret de modificar aquesta normativa pel bé de la competició.
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abandonar la pista durant l'actuació.

NORMATIVA TÈCNICA QUARTETS 2014 - 2015
(pendent de confirmació, segons normativa UCEC 14-15)
Especificacions generals i aspectes tècnics
o Els grups de competició estaran formats per 4 participants sense excepció.
o La composició del quartet no es pot modificar entre ambdues proves. En cas de
presentar-se qualsevol modificació (sempre acompanyada per un certificat mèdic), serà
el comitè de competició qui valorarà cada cas particularment. En el cas de fer-se efectiu
el canvi, el nou participant haurà de formalitzar la seva inscripció com qualsevol altre
membre del grup (quota d'inscripció i llicència esportiva).
o Les categories es dividiran en dos grans grups:
Categories

Anys Naixement

Durada

Integratius
- 1 figura conjunta entre els 4.

Grup
1

Prebenjamí
Benjamí

- 1 figura de dues parelles.

Del 2003 al 2008

2'30'' a 3'

- 1 salt del tres o qualsevol salt de volta.
- 1 cabriola simètrica: 2 peus o interior enrere

Aleví

- Passos en bloc: en línia recta o diagonal
- 1 figura conjunta entre els 4.
- 1 figura de dues parelles.

Grup
2

- 1 solo d'un membre del quartet.

Infantil
Cadet

Del 1995 al 2002

Juvenil-Júnior

3' a 3'30''

- 1 salt del tres o qualsevol salt de volta, o un salt per
parelles.
- 1 cabriola simètrica: interior enrere o exterior
endavant o enrere, o cabriola simètrica per parelles.
- Passos en bloc: en diagonal o cercle.

o L'ordre d'actuació s'establirà mitjançant sorteig per part de l'organització de cada
competició.
o Els entrenaments es determinaran segons ordre d'actuació. Cada grup tindrà 8' per
entrenar.
o La música serà de lliure elecció i podrà ser de veu cantada. S'haurà d'enviar per correu
electrònic en format mp3, en el moment de la inscripció. Es recomana dur una còpia de
les músiques per seguretat.
o El vestuari serà lliure per cada participant. Es valorarà de forma conjunta el mallot, el
pentinat i el maquillatge.
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Grup

o En el formulari d'inscripció dels grups es demanarà una breu síntesi de la idea que
treballa el grup en el programa, amb un màxim de 25 paraules. Les descripcions es
lliuraran a les jutges i seran anunciades per l'speaker quan tot el grup estigui posicionat
a la pista, i abans d'iniciar la música.
o Els aspectes tècnics a tenir en compte seran els mateixos que per als trios.
Puntuació i jutges
o Els exercicis seran valorats per 3 jutges designats per l'organització de la UCEC.
 Puntuació A: contingut del programa
 Puntuació B: presentació
o Els resultats es determinaran segons classificació numèrica.

o S'establirà una classificació per cada grup convocat.
o Al finalitzar cada jornada, es premiaran als tres primers quartets classificats amb una
medalla de classificació. Seguidament, es farà entrega d'un obsequi a tots els
esportistes.
o L'entrega de premis de la Lliga Territorial, es durà a terme en el marc dels Jocs
Emporion, en finalitzar el lliurament de premis de la tercera jornada. La classificació de la
Lliga Territorial es determinarà amb la suma de les tres notes aconseguides a les tres
jornades.
o L'obsequi dels participants que no siguin a la desfilada final, es lliuraran al final de la
jornada als tècnics de la seva entitat.
Annex 2 (avaluació dels exercicis UCEC) - pendents

- La inscripció a la competició, implica automàticament l'acceptació d'aquesta normativa en la seva totalitat.
- L'organització es reserva el dret de modificar aquesta normativa pel bé de la competició.
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Classificació i guardons

ESTRUCTURA MODEL JORNADA INDIVIDUAL (NIVELL B i C)
per determinar segons inscripcions generals
09:00h

Convocatòria d'esportistes

09:30h

Competició Grup 1 - categoria cadet i juvenil nivell C

10:25h

Competició Grup 2 - categoria infantil nivells B i C

11:10h

Competició Grup 3 - categoria aleví nivell B

11:50h

Competició Grup 4 - categoria aleví nivell C

12:20h

Competició Grup 5 - categoria benjamí nivell B

12:55h

Competició Grup 6 - categoria benjamí nivell B

13:30h

Competició Grup 7 - categoria benjamí nivell C

14:20h

Desfilada categories juvenil - júnior, cadet, infantil, aleví i benjamí niv. B i C

15:00h

Competició Grup 8 - categoria prebenjamí nivell B

15:45h

Competició Grup 9 - categoria prebenjamí nivell B

16:30h

Competició Grup 10 - categoria prebenjamí nivell B

17:15h

Competició Grup 11 - categoria prebenjamí nivell C

17:55h

Competició Grup 12 - categoria prebenjamí nivell C

18:35h

Competició Grup 13 - categoria prebenjamí nivell C

19:15h

Competició Grup 14 - categoria prebenjamí nivell C

20:00h

Desfilada categoria prebenjamí nivells B i C

L'estructura model de la jornada, podrà variar en cada competició, en funció de les xifres de
participació. L'ordre d'actuació de les categories i nivells, es mantindrà a cadascuna de les
proves.
El divendres de la setmana anterior de la competició, el Consell Esportiu organitzador farà
arribar el dossier de la competició. Aquest dossier inclourà els horaris definitius de la jornada, a
excepció que en el transcurs del període de comunicació de baixes, aquestes alterin la
programació horària significativament.

ESTRUCTURA JORNADA INDIVIDUAL (NIVELL A) I GRUPS
per determinar segons inscripcions generals
09:30h

Convocatòria d'esportistes

10:00h

Competició Grup 1 - categoria infantil i cadet nivell A

10:40h

Competició Grup 2 - categoria aleví nivell A

11:30h

Competició Grup 3 - categoria benjamí nivell A

12:15h

Competició Grup 4 - categoria benjamí nivell A

13:00h

Competició Grup 5 - categoria prebenjamí nivell A

13:45h

Desfilada categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet nivell A

14:30h

Entrenaments Quartets - Grups 1 i 2

16:05h

Entrenaments Xous

17:10h

Competició Quartets - Grup 1

17:35h

Competició Quartets - Grup 2

18:00h

Competició Xous

18:30h

Desfilada Quartets i Xous

L'estructura model de la jornada, podrà variar en cada competició, en funció de les xifres de
participació. L'ordre d'actuació de les categories i nivells, es mantindrà a cadascuna de les
proves.
El divendres de la setmana anterior de la competició, el Consell Esportiu organitzador farà
arribar el dossier de la competició. Aquest dossier inclourà els horaris definitius de la jornada, a
excepció que en el transcurs del període de comunicació de baixes, aquestes alterin la
programació horària significativament.

CALENDARI - TIMING DE LA COMPETICIÓ
Data

Tipus de tràmit

Tràmit
Obertura inscripcions generals. Qualsevol

1 desembre 2014

Administratiu

esportista que vulgui prendre part de la
competició, encara que sigui una única prova, ha
de figurar a la inscripció.

9 gener 2015

Administratiu

Tancament inscripcions generals.

16 febrer 2015

Administratiu

Confirmació participació, primera jornada

24 febrer 2015

Administratiu

28 febrer o 1 març

Comunicació de les baixes dels esportistes
confirmats a la primera jornada

Competició

1a JORNADA Baix Empordà (nivells B i C)

9 març 2015

Administratiu

Confirmació participació, primera jornada

17 març 2015

Administratiu

22 març 2015

Competició

1a JORNADA Ripoll (nivell A i grups)

7 abril 2015

Administratiu

Confirmació participació, segona jornada

14 abril 2015

Administratiu

18 o 19 abril 2015

Competició

2a JORNADA Cerdanya (nivells B i C)

27 abril 2015

Administratiu

Confirmació participació, segona jornada

5 maig 2015

Administratiu

9 o 10 maig 2015

Competició

2a JORNADA Salt (nivell A i grups)

18 maig 2015

Administratiu

Confirmació participació, tercera jornada

26 maig 2015

Administratiu

Comunicació de les baixes dels esportistes
confirmats a la tercera jornada

30 maig 2015

Competició

JOCS EMPORION (3a jornada grups)

2015

Comunicació de les baixes dels esportistes
confirmats a la primera jornada

Comunicació de les baixes dels esportistes
confirmats a la segona jornada

Comunicació de les baixes dels esportistes
confirmats a la segona jornada

