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Normativa interna del club a pista per als patinadors: 
 

 L’assistència als entrenaments és obligatòria per als grups de 
competició. 

 Pels grups d’iniciació i pre iniciació pel bon seguiment es 
recomana no faltar als entrenaments. 

 Per a tots és obligatori l’equipament del Club i per assistir a 
competicions caldrà portar tot l’equipament de competició 

 El cabell ha d’anar recollit amb cua o monyo i si no és possible 
amb diadema. No es pot mastegar xiclet , ni menjar durant els 
entrenaments. 

 No es pot tindre el mòbil a pista  

 És obligatori deixar la roba i sabates recollides als vestuaris , 
cal deixar el vestuari amb ordre.No es pot menjar al vestuari. 

 Cada dia l’entrenador passarà llista , en cas reiterat de falta 
d’assistència l’entrenador pot decidir no portar la patinadora a 
competició. 

 Pel correcte  funcionament dels entrenaments cal mantenir el 
respecte d’entre els companys. 

 A pista mana l’entrenador/ora , no es permeten faltes de 
respecte cap als entrenadors. 

 L’entrenador pot decidir sancionar al patinador fent lo seure    
(5 minuts)  sense   entrenar en cas que es produeixi alguna de 
les circumstàncies reiterades en els apartats anteriors. 

 És l’entrenador/ora qui decideix si una patinadora està 
preparada per anar a proves. 

 Els pares no poden romandre a les grades durant els 
entrenaments , tampoc poden creuar la pista durant els 
entrenaments. 

 És  necessari mantindre  el material d’entrenaments (patins en 
condicions ja que en cas contrari es poden provocar accidents 
A partir del grup 4 cal aprendre a posar- se els patins. 

 Els patins d’escola són obligatoris des del Grup 3.  
 
 

 El patinador està assabentat d’aquesta normativa: 
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