
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb el suport de: 

 
 

La comissió tècnica d’skateboarding de la Federació Catalana de Patinatge (FCP) i el CLUB 

FREESTYLE LA PETJA, amb el suport de l’Ajuntament de Tortosa, us convoquen a participar 

a la tercera jornada (J3) en la modalitat Street del CIRCUIT CATALÀ SB 2022 que tindrà 
lloc el proper dissabte 25 de juny de 2022 (25/06/22), a partir de les 10.00 hores, 

a l’skatepark de Tortosa: https://goo.gl/maps/gsbEwpmFPS7TkE6b8 

El termini de preinscripcions online s’obrirà aquest dimarts 14 de juny (14/06/22) a les 

18.00 hores i finalitzarà el dimarts 21 de juny (21/06/22) a la mateixa hora (18h). Per a 
poder inscriure’s, s’haurà d’accedir al formulari online i  emplenar totes les dades 

requerides dins del termini establert.  

El link d’accés al formulari d’inscripcions és: https://forms.office.com/r/pp9EKBejG4 

La convocatòria és “open” i va adreçada a tots els clubs de la disciplina afiliats a la FCP que 

vulguin inscriure als seus riders amb llicència de club vigent per al 2022, així com a riders 
federats/es de forma independent amb llicència individual i vigent per al 2022 i, també, 

per a riders no federats/des que no disposin de llicència federativa i vulguin participar 
puntualment a la jornada lleidatana del CIRCUIT 2022 que hagin tramitat prèviament 

l’assegurança de dia obligatòria en cas d’accident esportiu habilitada per la FCP per a tal 
efecte. Els participants podran inscriure’s a una de les quatre categories de competició 

previstes, en funció del seu gènere, any de naixement i/o categoria de la seva llicència 

federativa: 

SUB16 masculí o femení: 

➢ Riders federats/des amb llicència de club i/o independents anual i vigent per al 2022 
de categories BENJAMÍ, ALEVÍ i/o INFANTIL  

➢ Riders no federats/des nascuts/des abans o durant l’any 2012 ( de 0 a 15 anys) 

SÈNIOR+16 masculí o femení: 

➢ Riders federats/des amb llicència de club i/o independents anual i vigent per al 2022 
de categories JUVENIL, JÚNIOR i SÈNIOR 

➢ Riders no federats/des nascuts/des l’any 2006 i posteriors (16 anys i més grans) 

Per a tots els riders no federats que vulguin participar puntualment a la J3 del CIRCUIT 

hauran de tramitar l’assegurança temporal obligatòria habilitada per la FCP i fer el  

d’aquesta (10€) abans del dia de la competició. El pagament dels 10€ de l’assegurança de 
dia per mitjà de transferència bancaria al compte de CAIXABANK: ES42-2100-3054-

6122-0049-4287, tot indicant a la referència “ASSEGURANÇA SB DIA”, posant el NOM I 
COGNOMS del rider al remitent de la operació. Podeu enviar el comprovant de la 

transferència fins al divendres anterior a la competició a la Secretaria Tècnica 

(stc@fecapa.cat).  

Un cop emplenat el formulari i feta la transferència per l’assegurança de dia (no federats), 
només restarà abonar en metàl·lic dels 5€ de la quota d’inscripció al club organitzador 

el mateix dia de la competició, en arribar i fer el registre d’entrada i confirmació dels/les 

riders participants.  

Ben cordialment,   

 

 

 
 

Quim Pastor i Esqueu 
SECRETARI GENERAL   
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