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INFORMACIÓ GENERAL – INICIACIÓ LLIURE 

 

 

Recordar que la Introducció, Informació General, Desenvolupament de les 

proves d’Iniciació i Puntuacions les trobareu al Reglament Normes Generals 

2020.   

 

CARACTERÍSTIQUES COMUNES 
 

➢ Al llarg de totes les proves, és imprescindible tenir en compte les 

habilitats de patinatge, la qualitat del desplaçament (empènyer 

correctament, velocitat, posició i fluïdesa), juntament amb les 

transicions, performance i coreografia, segons l’establert en 

aquest reglament; aspectes que seran valorats en totes les proves 

i competicions d’iniciació. 

➢ Tots els integratius s’han d’executar patinant (amb velocitat 

d’entrada i recepció) i els Jumps s’han d’executar amb la mateixa 

trajectòria i línia recta d’entrada i recepció. 

➢ En el programa lliure es podrà repetir dins la música, dos integratius 

diferents fallats o executats defectuosament. 

➢ Les Solo Spins han de tenir com a mínim tres (3) voltes. En cas que 

s’utilitzi el fre a l’entrada o a la sortida d’aquesta, la Spin no serà valorada 

pels Jutges. 
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EXECUCIÓ DE JUMPS  

 

Preparació 

És el conjunt de moviments, trajectòria i fil previs a l'inici del jump. Aquesta 

preparació haurà de ser sobre una cama segons les característiques de cada 

jump. Al waltz jump aquesta fase de preparació s’ha de fer amb un Mohawk 

(exterior- exterior). 

 

Fase de vol 

Als jumps, els braços han d’anar tancats a l’alçada del tòrax i les cames 

creuades amb l'esquerra davant (excepte Thoren). En el cas del waltz jump, 

Salchow i Toe Loop, com a mínim el patí esquerre haurà d’estar per davant 

del patí dret, tan en la fase de vol com en la d’arribada. Pel que fa a la resta 

de jumps: Axel, Loop, Lutz, Flip i, en conseqüència, els combinats que derivin 

amb i d’aquests jumps, la cama esquerra ha d’estar creuada per davant 

(excepte Thoren) tant en la fase de vol com en l’arribada. 

 

Arribada 

Fase final (impacte sobre la pista) que s'ha d'efectuar sobre una sola cama. 

És important que el patinador/a flexioni la cama del terra per esmorteir 

l'impacte i obri de manera "artística" la cama lliure i els braços. 
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EXECUCIÓ DE SPINS  

 

Entrada de les spins 

La preparació de les spins, just abans de la centrada, ha de ser amb velocitat 

constant, amb ritme i sense parades. 

Les spins que es realitzen amb tràveling, un cop iniciat aquest, no està 

permès arrossegar la cama lliure en cap moment de l’execució de la spin. 

 

Centrada 

S'obté mitjançant un decisiu doblament amb augment de la pressió del tall 

(exterior o interior) del peu del terra. En cap cas es poden utilitzar les 

estirades (Pumping) per realitzar la centrada. 

 

L’entrada amb tràveling (desplaçat) 

L’entrada amb tràveling és obligatòria per a les sit spins i les Camel spins. 

 

També és obligatori realitzar el tràveling per executar la Upright backward 

inside spin, Upright forward outside spin o la Upright backward outside spin 

de Iniciació B, iniciació A o Certificat (segons correspongui). 

 

L’entrada està formada per passos creuats cap endavant o cap enrere que en 

general acaben en un balancejat endavant o enrere, interior o exterior, que 

dóna lloc a una successió de tresos. El tràveling forma part de la spin. 

 

Rotació 

Un cop obtingut el punt sobre el qual girar, el/la patinador/a realitza 

moviments que li permeten adquirir més velocitat de rotació. Com a mínim 

s'han de realitzar tres (3) rotacions (voltes) en les solo spins.  
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A les sit spins es començarà a comptabilitzar les voltes quan els malucs 

estiguin per sota del genoll del peu portant. A les Camel spins es començarà 

a comptabilitzar les voltes quan s’aconsegueixi la posició correcta de Camel. 

S’entén com a posició Camel quan el cap, el cos i la cama lliure estan, com a 

mínim, a la mateixa alçada dels malucs, en la mateixa línia; i la cama de terra 

ha d'estar estirada (posició arabesque).  

Els cos baixarà cap al davant amb el maluc adreçat cap al terra, i la cama 

lliure s’elevarà per darrera totalment estirada definint una línia recta des del 

maluc fins la punta del peu. Entre els dos engonals  ha d’haver com a mínim 

una obertura de 90 graus.  

 

Sortida 

S'obté disminuint/restant la velocitat i amb la posició específica de la spin 

executada. Ha de ser fluida i pot realitzar-se sobre el mateix peu o amb canvi. 

Com a la fase de preparació, la sortida variarà en funció del tipus de spin i 

l'exigència coreogràfica. 
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IMPRESSIÓ ARTÍSTICA 

 

 

La puntuació de la Impressió Artística es basarà en els següents quatre 

components : 

 

HABILITATS DE PATINATGE 

 

En trets generals és la capacitat/aptitud general de “patinar bé” que demostra 

l’esportista. Dins d’aquest apartat s’ha de tenir en compte:  

 

● Qualitat: domini del patí, seguretat dels fils i precisió a l’hora de realitzar 

el treball de peus, corbes controlades, fils clars i profunds, fluïdesa i 

netedat en l’execució dels passos, velocitat i moviments d’acord amb la 

música (que els moviments que es realitzin al llarg del programa tinguin 

un sentit), en definitiva, que sembli senzill allò que no ho és. 

 

• Postura: mantenir una bona postura/posició quan es patina, quan es 

realitzen moviments coreogràfics, control dels mateixos, tant a les 

preparacions dels jumps i de les spins com i durant l’execució d’aquests. 

El patinador s’ha d’impulsar correctament a cada pas que realitza, 

marcant la flexió.  

 

• Ús correcte de les inclinacions: imprescindible per aconseguir una 

bona qualitat de fils, fluïdesa de moviments i per mantenir l’equilibri. 

 

• Dificultat: varietat de girs i passos, fluïdesa i seguretat a l’executar-los.  

 

• Direccions: important dominar el canvi de direcció i la utilització de les 

mateixes al llarg de tot el programa. 
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TRANSICIONS 

 

Moviments que enllacen tots els elements i que permeten utilitzar el mínim 

possible el pas creuat senzill (córrer endavant i enrere). S’ha de tenir en 

compte:  

● Varietat: de passos i girs. Inclou multidireccionalitat, filos, àguiles, etc. 

● Dificultat: utilització del cos (cap, braços, tors, cames,…) en els fils, 

passes i girs, mentre s’interpreta la música. 

● Complexitat: Treball de peus complex, innovador i variat amb posicions 

i  moviments que enllacen amb fluïdesa tots els elements. 

● Continuïtat (qualitat): Incloent les entrades i sortides d’elements 

tècnics. És l’ús del patinatge en un peu amb filos amb el cos realçat i 

moviments corporals (cap, braços i cames) segons l’establert per la 

música. 

 

PERFORMANCE 

 

● Personalitat i habilitats teatrals: compromís personal amb la 

coreografia, que mostra al patinador com intèrpret individual. Capacitat 

de captivar, de transmetre una emoció a través d’estats d’ànim. 

● Habilitats de moviment: Qualitat de moviments que emfatitzen els 

aspectes tridimensionals i esculturals del cos. Flexibilitat física i utilització 

del cos en tots els rangs de moviments possibles. 

● Intenció Emocional: Estètica i energia de la interpretació en 

consonància amb la música. Expressivitat i implicació personal amb el 

programa. 
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● Projecció: Controlar l’espai, el temps i l’energia per captivar i connectar-

se amb consistència en el performance a través de tot el programa. 

Confiança i implicació sense esforç amb la coreografia. 

 

COREOGRAFIA 

 

● Disseny: disposició del programa, varietat de recorregut i ubicació. 

Distribució intel·ligent de tots els elements del programa. Canvis de 

direcció al llarg del programa: rotacional, lineal, circular… Ús limitat de 

llargues preparacions per realitzar els elements tècnics. 

● Intenció coreogràfica: capacitat d’identificar els temes, les idees, la 

història… Que els moviments coreogràfics vagin en consonància amb 

la música. 

● Dimensions del Cos: geometria corporal i moviments físics en l’espai, 

amb formes artístiques del cos que complementin el programa i la 

música. 

● Relació musical: els moviments coreogràfics i tècnics que es realitzin 

han de tenir un sentit, han d’estar relacionats amb la música.  
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QUADRE RESUM COMPONENTS INICIACIÓ 

 

 

 Habilitats de patinatge Transicions Performance Coreografia 

 
 
 

 
Iniciació D 

- Creuats ben executats. 
- Lleugera inclinació cap a l'interior del 
cercle. A partir d'ara, quan parlem 
d'inclinació ens referim a que cos 
estigui sobre el mateix recolzament, és 
a dir malucs-espatlles cap a l'interior 
en relació amb el creuat. 
- Lleugera flexió. 
- Posició correcta. 

 
 

 
- Entrades i sortides 
dels elements ben 
executades. 

  
 
 

- Algun moviment amb la 
música. 

 
 

Iniciació C 

- Creuats ben executats. 
- Inclinació cap a l'interior del cercle. 
- Flexió lleugera, sostinguda durant  el 
temps. 
- Posició correcta. 
- Passes de l'StSq ben executades. 

 

 
- Requeriments del 
nivell anterior. 

- Algun moviment que 
denoti flexibilitat. 
- Petits moviments en 
els que es mostri que es 
treballen les habilitats 
teatrals. 

 

 
- Requeriments del nivell 
anterior. 

 
 
 
 

 
Iniciació B 

 

- Requeriments del nivell anterior 
però: 
- Inclinació i flexió més marcades. 
- Passes i girs marcant bé entrades i 
sortides. 
- Un nombre raonable de creuats han 
de permetre agafar una velocitat 
correcta. 

-Requeriments 
anteriors. 
- Entrada de l'element 
indicat amb una 
transició ben 
elaborada. 
- Petits moviments 
d'enllaç entre els 
elements (cos i peus). 
- Evitar les 
preparacions llargues. 

 
 

-Requeriments 
anteriors. 
-Algun moviment 
corporal en el que la 
patinadora o patinador 
surti del seu eix. 

 
 
 

- Força moviments amb la 
música. 
- Bona distribució dels 
elements. 

 
 
 

 
Iniciació A 

 
- Requeriments anteriors, millorant la 
inclinació i la flexió. Els creuats han de 
ser pocs, però que permetin agafar 
velocitat ràpidament. 
- Bona posició corporal. 
- Bona velocitat. 
- Bona execució de passes i girs. 

 

 
-Requeriments 
anteriors. 
- Moviments d'enllaç 
significatius i 
treballats. 

- Requeriments 
anteriors. 
- Més d'un moviment en 
el que el patinador surti 
del seu eix. 
- Habilitats teatrals 
treballades. 
- Ús de l'energia 
correcta. 

 
-Requeriments anteriors. 
-Moviments relacionats 
amb el caràcter de la 
música. 
-Patinar equitativament en 
els dos sentits, bon 
disseny. 

 

Certificat i 
certificat 
de xou 

 

- Requeriments anteriors. 
- Bona velocitat, variable en funció de 
l'energia de la música. 

 
-Requeriments 
anteriors. 
- Programa ben 
enllaçat. 

-Requeriments 
anteriors. 
- Bon ús del cos per 
expressar. 
- Bones habilitats 
teatrals. 

-Requeriments anteriors. 
- Coreografia amb sentit 
en relació amb la música. 
- Bona ocupació de la 
pista. 
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INICIACIÓ D Individual 

Programa Lliure Temps 1’45” minuts (+/- 5 segons) 

 

 

❖ Creuats endavant mostrant les habilitats bàsiques del patinatge  

 (mínim un vuit que ocupi l'eix longitudinal de la pista). 

 

❖ Creuats enrere mostrant les habilitats bàsiques del patinatge  

 (mínim un vuit que ocupi l'eix longitudinal de la pista). 

 

❖ Basic two foot spin, mínim tres (3) voltes. 

 

❖ Camel endavant en línia recta paral·lel a l’eix longitudinal de la pista. 

 

❖ Puntada a la lluna. 

 

 

 

* El/La patinador/a pot ser susceptible de ser suspès/a si no realitza  

correctament els components demanats en el nivell. 

** El/La patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 Habilitats de patinatge Transicions Performance Coreografia 

 
 
 

 
Iniciació D 

- Creuats ben executats. 

- Lleugera inclinació cap a l'interior 
del cercle. A partir d'ara, quan 
parlem d'inclinació ens referim a 
que cos estigui sobre el mateix 
recolzament, és a dir malucs-
espatlles cap a l'interior en relació 
amb el creuat. 

- Lleugera flexió. 

- Posició correcta. 

 
 

 
- Entrades i sortides 
dels elements ben 
executades. 

  
 
 

- Algun moviment amb 
la música. 
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INICIACIÓ C Individual 

Programa Lliure Temps 2’00” minuts (+/- 5 segons) 

 

❖ Vuit creuat endavant i endarrere amb dos Mohawks realitzats cadascun 

d’ells al punt mig de l’eix longitudinal de cada costat de la pista (tal com 

mostra la figura).  

 

 

 

 

  

 

 

❖ Waltz jump amb entrada Mohawk  

❖ Salchow: s'executarà amb una rotació màxima sobre el fre d'un quart de 

gir.  

❖ Upright backward inside spin (amb entrada), mínim tres (3) voltes. No 

està permès realitzar un tres a l’entrada, sinó que s’ha de realitzar el 

correcte canvi de fil d’exterior a interior. 

❖ Camel endavant amb canvi de fil. El canvi de fil ha d'estar ben marcat. 

❖ Footwork Sequence (straight line), paral·lela a l’eix longitudinal de la 

pista.  

✓ Es patina, començant en un costat de la pista i acabant a l’altre costat 

oposat a la mateixa, caldrà cobrir al menys tres quartes parts (3/4) de 

la pista. 

✓ Ha de contenir com a mínim 2 dels passos següents diferents: swings, 

rolls, flats i chassé.  

✓ La Footwork Sequence s’ha de començar des d’ una posició parada. 

 

* El/La patinador/a pot ser susceptible de ser suspès/a si no realitza  

correctament els components demanats en el nivell. 
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** El/La patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 

 

 Habilitats de patinatge Transicions Performance Coreografia 

 
 
 

 
Iniciació C 

- Creuats ben executats. 

- Inclinació cap a l'interior del 

cercle. 

- Flexió lleugera, sostinguda 
durant el temps. 

- Posició correcta. 

- Passes de l'StSq ben executades. 

 

- - Requeriments del 
nivell anterior 

- - Algun moviment 
que denoti flexibilitat. 
Petits moviments en 
els que es mostri que 
es treballen les 
habilitats teatrals. 

- Requeriments del 
nivell anterior. 
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INICIACIÓ B Individual 

Programa Lliure Temps 2’15” minuts (+/- 5 segons) 

 

❖ Toe Loop  

    Ha d’estar executat correctament: sense girar més d’un quart de 

rotació: el fre, l’espatlla esquerra i el braç esquerre.  

❖ Loop 

   Ha d’estar executat correctament: la posició a l’aire ha de ser amb la 

cama esquerra creuada per davant.  

❖ Spread eagle cap els dos costats, indistintament de l’ordre dins la 

coreografia del disc.  

❖ Una spin a escollir entre:  

✓ Upright backward outside spin, mínim tres (3) voltes.  

✓ Upright backward inside spin amb tràveling (no es permet 

arrossegar la cama lliure un cop iniciat el desplaçat), mínim tres (3) 

voltes. No està permès realitzar un tres a l’entrada, sinó que s’ha 

de realitzar el correcte canvi de fil d’exterior a interior.  

 

❖ Camel enrere amb canvi de fil. El canvi de fil ha d'estar ben marcat. 

❖ Waltz Turns esquerra integrades a la coreografia – mínim tres (3) girs. 

Tres en posició “end” + progressiu enrere + Mohawk.  

❖ Footwork Sequence (diagonal). 

✓ Es patina, començant en una cantonada de la pista i acabant a prop de 

la cantonada diagonal oposada a la mateixa, caldrà cobrir al menys 

tres quartes parts (3/4) de la pista. 

✓ A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir: 

➢ un tres ben executat amb fil d’entrada i de sortida 

➢ un Mohawk. 

✓ La Footwork Sequence s’ha de començar des d’una posició parada. 
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* El/La patinador/a pot ser susceptible de ser suspès/a si no realitza  

correctament els components demanats en el nivell. 

** El/La patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 

 Habilitats de patinatge Transicions Performance Coreografia 

 
 
 

 
Iniciació B 

- Requeriments del nivell anterior 
però: 

- Inclinació i flexió més marcades. 

- Passes i girs marcant bé 
entrades i sortides. 

- Un nombre raonable de creuats 
han de permetre agafar una 
velocitat correcta. 

-Requeriments 
anteriors. 

- Entrada de l'element 
indicat amb una 
transició ben 
elaborada. 

- Petits moviments 
d'enllaç entre els 
elements (cos i peus). 

- Evitar les 
preparacions llargues. 

-  

- Requeriments 
anteriors. 
-Algun moviment 
corporal en el que la 
patinadora o 
patinador surti del 
seu eix. 

- Força moviments amb 
la música. 

Bona distribució dels 
elements. 
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INICIACIÓ A Individual 

Programa Lliure Temps 2’30” minuts (+/- 5 segons) 

 

Aquesta prova és la que dóna pas per a entrar al programa ARC. 

 

❖ Flip 

 

❖ Thoren  

 

❖ Toe Loop amb entrada en transició.  

 

❖ Loop-Loop-Loop.  

 

❖ Upright forward outside spin (cabriola exterior endavant), mínim tres (3) 

voltes. S’ha de mantenir l’eix longitudinal, per tant, el cos ha d’estar 

estirat mostrant correctes línies corporals i amb el fil correcte; així mateix, 

la inclinació del cap també ha d’estar cap el costat corresponent. 

 

❖ Upright backward outside spin amb tràvelings, mínim tres (3) voltes.  

✓ El desplaçat no té ni mínim ni màxim nombre de tràvelings.  

✓ No està permès arrossegar la cama lliure en cap moment de la pirueta 

un cop iniciat el tràveling.  

 

❖ Waltz turns dreta integrades a la coreografia – mínim tres girs.  

Tres en posició “end” + progressiu enrere + Mohawk 

 

❖ Footwork Sequence.  

 

✓ El patró és lliure havent de cobrir com a mínim ¾ parts de la longitud 

de la pista. Ha de començar en un dels costats curts de la pista i acabar 

a la part curta oposada de la pista. 

 



       Federació Catalana de Patinatge 

  
  

 

 LLIURE INICIACIÓ Reglament Tècnic 2020 

 

  

 

✓ A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir: 

➢ un Bracket ben executat amb fils d’entrada i de sortida. 

➢ un Choctaw.  

✓ La Footwork Sequence s’ha de començar de parada o d’una posició “stop 

and go”. 

 

* El/La patinador/a pot ser susceptible de ser suspès/a si no realitza  

correctament els components demanats en el nivell. 

** El/La patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 

 Habilitats de patinatge Transicions Performance Coreografia 

 
 
 

 
Iniciació A 

- Requeriments anteriors, 
millorant la inclinació i la flexió. Els 
creuats han de ser pocs, però que 
permetin agafar velocitat 
ràpidament. 

- Bona posició corporal. 

- Bona velocitat. 

- Bona execució de passes i girs. 

 
-Requeriments 
anteriors. 
- Moviments d'enllaç 
significatius i 
treballats. 

-  

- -Requeriments 
anteriors. 

- Més d'un moviment 
en el que el patinador 
surti del seu eix. 

- Habilitats teatrals 
treballades. 

Ús de l'energia 
correcta. 
 

- Requeriments anteriors. 

-Moviments relacionats 
amb el caràcter de la 
música. 

-Patinar equitativament 
en els dos sentits, bon 
disseny. 
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CERTIFICAT Individual 

Programa Lliure Temps 2’30” minuts (+/- 5 segons) 

 

❖ Axel  

 

❖ Lutz 

Correctament executat, és aquell quan el fil i la inclinació en l'entrada es 

manté en exterior enrere fins l’enlairament (take off). 

Per tant, les tres (3) fases en les que es divideix el Lutz són: 

 

● Fase d'allargament de la cama lliure 

● Fase d'aproximació/acostament de la cama lliure. 

● Picada i successiu pas del peu esquerre. 

 

El fil ha d'estar d'exterior a les tres (3) fases del jump. 

 

❖ Loop-Thoren-Salchow  

 

❖ Flip amb entrada en transició  

 

❖ Upright forward outside spin (cabriola exterior endavant) desplaçada amb 

tràvelings o Upright backward outside spin desplaçada amb tràvelings, 

mínim tres (3) voltes i realitzada amb posició coreogràfica.  

✓ El desplaçat no té ni mínim ni màxim nombre de tràvelings.  

✓ No està permès arrossegar la cama lliure en cap moment de la pirueta.  

 

❖ Sit o Camel Spin (qualsevol fil o posició) amb tràvelings (mínim 3 voltes).  

✓ El desplaçat no té ni mínim ni màxim nombre de tràvelings.  

✓ No està permès arrossegar la cama lliure en cap moment de la pirueta 

un cop iniciat el tràveling. 



       Federació Catalana de Patinatge 

  
  

 

 LLIURE INICIACIÓ Reglament Tècnic 2020 

 

  

 

 

❖ Footwork Sequence  

 

✓ El patró és lliure havent de cobrir com a mínim ¾ parts de la longitud 

de la pista. Ha de començar en un dels costats curts de la pista i acabar 

a la part curta oposada de la pista. 

✓ A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir:  

➢ un rocker o contrarocker ben executat amb fils d’entrada 

i de sortida. 

➢ un Choctaw. 

✓ La Footwork Sequence s’ha de començar de parada o des d’una posició 

“stop and go”. 

 

* El/La patinador/a pot ser susceptible de ser suspès/a si no realitza  

correctament els components demanats en el nivell. 

** El/La patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 

 Habilitats de patinatge Transicions Performance Coreografia 

 
 
 
 
Certificat 

 

- Requeriments anteriors. 

- Bona velocitat, variable en funció 
de l'energia de la música. 

 
- Requeriments 
anteriors. 
-Programa ben 
enllaçat. 
 

-  

-Requeriments  
anteriors. 

- Bon ús del cos per 
expressar. 

- - Bones habilitats 
teatrals. 

- - Requeriments anteriors. 

- Coreografia amb sentit 
en relació amb la 
música. 

- Bona ocupació de 
la pista. 
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PENALITZACIONS APLICABLES 

 

Repetició tercer integratiu           0,3 Puntuació A 

No executar algun dels integratius previstos 0,3 Puntuació A per      

cada integratiu no 

realitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


