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NORMATIVA XOU / QUARTET


Serà obligatòria l’assistència a tots els entrenaments. Només es podrà faltar
en cas de malaltia. Si es té una lesió física, s’ha d’assistir als entrenaments
sense posar-se patins. En cas de faltes injustificades es prescindirà del
patinador/a.
Durant el curs és possible que l’equip tècnic convoqui entrenaments
extraordinaris dels quals intentarem avisar amb la màxima antelació tenint en
compte que aquests solen coincidir amb vacances escolars (Nadal, Setmana
Santa, ..).



És obligatòria la continuïtat dels entrenaments d’individual per poder fer xou
a la categoria cadet. Tot patinador/a que demani la baixa a individual serà
donat de baixa automàticament als entrenaments de Xou. A la resta de
categories és obligatori fins a obtenir el certificat d’aptitud a lliure o escola.
Una vegada obtingut el certificat no serà obligatori però si recomanable.



Vestuari d’entrenament :
Estiu: Faldilla negra, samarreta blanca sense manigues o de
tirants i mitges clares amb fundes negres.
Hivern: Faldilla negra, dessuadora negra, mitges o malles negres
i fundes negres.
S’avisarà del canvi de vestuari mitjançant correu electrònic.



Obligatori per anar a campionats:
Maillot del Club
Rodes, coixinets i fre per Xou
Vestit per patinar al campionat



El ball, la música, el vestuari així com el maquillatge, pentinat,... seran triats
pels entrenadors en cap cas per votació majoritària dels pares.



Sempre que el Campionat exigeixi fer nit fóra els desplaçaments i
l’allotjament de les patinadores, l’equip tècnic i els delegats seran organitzats
pel Club.



Quan en el mateix campionat participin diferents grups del Club (ex. Xou
Juvenil i Quartet) és obligatori que tots els integrants de tots el grups estiguin
des de que competeix el primer grup fins a l’ultim.



Serà l’equip tècnic qui farà la distribució de les habitacions.
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L’equip tècnic junt als delegats i els membres de junta, si s’escau, es farà
càrrec de les patinadores fins a la finalització del campionat. Les patinadores
que vagin sense pares seran responsabilitat de l’equip fins a la tornada a
casa.



El pas de patinadores entre els diferents grups (de cadet a juvenil, de juvenil
a grup gran) serà decisió única i exclusivament de l’equip tècnic.



Hem d’intentar promoure conceptes com el de “GRUP” i “CLUB” i per això
creiem mot important que les patinadores vagin a veure a la resta de grups.

