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INTRODUCCIÓ 

 

El Comitè de Patinatge Artístic de la Federació Catalana de Patinatge ha 

cregut convenient i necessari reestructurar i actualitzar el reglament Tècnic 

2020. 

Aquest reglament recull tot allò necessari, relacionat amb les diferents 

modalitats i categories, dins l’àmbit català. 

És una eina senzilla però bàsica que serveix d’ajut al treball diari de 

l’entrenador, del tècnic, del jutge, del patinador i del federatiu. 

Per tot allò tècnic que no estigui contemplat en aquest reglament, s’aplicarà 

El Reglament Tècnic OFICIAL per a les competicions de Categories 2020, el 

World Skate Artistic Technical Commission en la seva versió en anglès. 

 

http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-books.html 

 

Tot allò publicat en aquest reglament que fa referència a circulars publicades 

amb anterioritat, les deixa sense efecte i/o completades. 

Aquelles circulars publicades pel Comitè Català posteriorment a la publicació 

d’aquest reglament, seran vàlides fins que no es publiqui el  reglament 

posterior a aquest. 

Com a complement a aquest reglament tècnic, i pel bon desenvolupament de 

la competició va ser aprovat per l’Assemblea General de Socis del 14 de 

desembre de 2019 el Reglament General de Competicions, amb el seu 

apartat específic de Patinatge Artístic. 

Per qualsevol aclariment, podeu adreçar-vos a aquest Comitè. 

 

Atentament, 

 

Comitè Català de Patinatge Artístic 

Barcelona, 12 de gener de 2020 
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ESTRUCTURA 

 

 

Comitè Català de Patinatge Artístic 

 

President Eduard Casals 

Secretari Lluis Duran 

Vocal Miguel A. Cobelo 

Vocal Montserrat Mata 

Vocal Josep Badia 

Vocal José Marco 

Vocal José Luis Álvarez 

Vocal Toni Figueroa 

Vocal Bienve Pardell 

Vocal Mercè Capdevila 
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ÒRGANS COL-LABORADORS TÈCNICS 

 

 

Comitè Català de Jutges i Calculadors 

 

Presidenta Dàmaris Lladó 

Responsable de Jutges de Barcelona Laia Pastrana 

Responsable de Jutges de Girona Eva Pradas 

Responsable de Jutges de Lleida Mercè Riu 

Responsable de Jutges de Tarragona Rosa Maria Alabart 

Vocal Noemí Pujol 

Vocal Cristina Jiménez 

Vocal Miriam Pocurull 

 

 

Comitè Català de Calculadors 

 

Responsable Català José Luis Álvarez 

Responsable de Calculadors de Barcelona Sònia Llorens 

Responsable de Calculadors de Girona Assumpció Torrent 

Responsable de Calculadors de Lleida Marina Esteve 

Responsable de Calculadors de Tarragona Miquel Capdevila 
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CONTACTE 

 

 

Federació Catalana Patinatge – Oficina Atenció Clubs 

 

Telèfon de la federació   93 215 05 13 

Correu Oficina Atenció Club  oac@fecapa.cat 

WEB Federació Catalana Patinatge www.fcpatinatge.cat 

 

 

Comitè Català Patinatge Artístic 

 

Telèfon de la federació    93 215 05 13  Extensió 2015 

 

Comitè Català Patinatge Artístic  artisticcatala@fecapa.cat 

Comissió Iniciació   ccpainiciacio@fecapa.cat 

Comissió Solo Dance   ccpasolodance@fecapa.cat 

Comissió Xous   ccpaxous@fecapa.cat 

Catalunya Stars   catstars@fecapa.cat 

Vestuari Catalana   vestuariartistic@fecapa.cat 

Planned Program   ccpaplannedp@fecapa.cat 

Programa ArtisCAT   ccpaartistcat@fecapa.cat 

Concentracions Campionats  concentracions@fecapa.cat 

Cens Trofeus   ccpatrofeus@fecapa.cat 

 

 

Comitè Català Jutges i calculadors  

 

Correu Comitè Jutges   ccjpa@fecapa.cat 

 

mailto:oac@fecapa.cat
mailto:artisticcatala@fecapa.cat
mailto:ccpainiciacio@fecapa.cat
mailto:ccpasolodance@fecapa.cat
mailto:ccpaxous@fecapa.cat
mailto:catstars@fecapa.cat
mailto:vestuariartistic@fecapa.cat
mailto:ccpaplannedp@fecapa.cat
mailto:ccpaartistcat@fecapa.cat
mailto:concentracions@fecapa.cat
mailto:ccpatrofeus@fecapa.cat
mailto:ccjpa@fecapa.cat
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ASPECTES GENERALS 

 

La temporada oficial és de l'1 de Gener al 31 de Desembre. 

 

Cap patinador/a podrà prendre part en competicions oficials si no està en 

possessió de la corresponent llicència de la Temporada vigent.  

 

Les edats seran les que es compleixin dins la temporada vigent.  

 

Tots els/les patinadors/es que compleixin o siguin majors de 15 anys durant 

la temporada oficial de competició hauran d’haver realitzat obligatòriament 

la revisió mèdica corresponent. 

 

No podran participar o estar a pista, sense excepció, cap esportista i/o tècnic 

que no hagi estat inscrit per la seva Territorial al campionat corresponent i/o 

no presenti la llicència abans de l'inici de la prova o campionat correctament 

complimentada, (signatures/segells) i amb la còpia compulsada del 

DNI/Passaport o document d'identitat original  VIGENT del titular de la 

llicència. 

 

És obligatori que a les competicions de Catalunya hi hagi inscrit i estigui 

present en la competició un Tècnic/a de Nivell 2 (Autonòmic) com a mínim. 

En les competicions de Grups Xou, aquest Tècnic/a pot estar acompanyat/da 

per un Tècnic/a de Nivell 1 (Monitor/a) o 1 Auxiliar del mateix club que hagi 

estat prèviament inscrit/a. 

 

Queden excloses les competicions de Copa Catalana d’Iniciació i el Campionat 

Promoció Grups Xous, on els Tècnics/ques inscrits/es podran ser de Nivell 1 

(Monitor/a). 
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En Campionats de Catalunya es podrà disposar d’un Tècnic/a ajudant d’un 

altre Club el dia del Campionat sempre i quan que : 

 

✓ El tècnic/a assistent estigui inscrit a la competició per un altre Club 

participant. 

✓ Ha de ser de Nivell 2 (autonòmic) mínim 

✓ Hauran de demanar autorització al Delegat de la seva Territorial qui 

informarà al Delegat de la competició. 

 

La Categoria Benjamí (Tots) de totes les modalitats tindran participació en 

els Campionats de Catalunya, excepte en Solo Dance que participaran en la 

categoria Aleví. 

 

No es programaran proves o campionats en cap territorial de més de 5 hores 

seguides (de mig dia) ó de més de 9 hores (de dia sencer) amb el 

corresponent descans reglamentat al migdia inclòs. 

En el cas que, per circumstàncies excepcionals es vulgui superar aquest 

horari, haurà de ser amb la prèvia autorització conjunta del Comitè de Jutges 

i Calculadors i del Comitè Català de Patinatge. 

 

És obligatori : 

➢ Realitzar el registre de la música en la inscripció a les proves 

d'Iniciació. 

➢ Indicar mail de contacte del delegat per a la prova per tal d’enviar 

les comunicacions relacionades amb la competició. 

➢ Inscriure obligatòriament en l'aplicació al tècnic i delegat que estaran 

presents en la competició. 
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CAMPIONATS 

 

PETICIÓ I DESIGNACIÓ DE CAMPIONATS DE CATALUNYA 

El Club interessat en l’organització d’un Campionat de Catalunya de Patinatge 

haurà de presentar la sol·licitud a la seva territorial, i serà aquesta qui la farà 

arribar al Comitè de Patinatge Artístic. (L’imprès de petició de campionats es 

pot trobar al web de FECAPA).  

 

El Comitè de Patinatge Artístic valorarà les sol·licituds rebudes dins del 

termini establert i atorgarà les seus organitzadores. 

 

El Comitè comunicarà les seus designades i signaran un document 

de compromís entre la Federació Catalana de Patinatge i el Club  

organitzador. 

 

CALENDARIS  I SEUS DE COMPETICIÓ 

El campionat de Grups Xous Promoció i les Copes Catalanes d’Individual, 

Iniciació i de Grups Xou es realitzaran cada any en una Territorial diferent per 

ordre alfabètic. 

 

La resta de campionats seran designats pel Comitè Català de Patinatge 

Artístic, prèvia sol·licitud de les diferents Territorials. 

 

Per optar a l’organització del Campionat de Catalunya de Xous,  s’haurà de 

realitzar la petició oficial (segons document que és pot trobar al web de la 

FCP)   

El Comitè Català de Patinatge Artístic entregarà als interessats el plec de 

condicions establerts amb la Gerència de la FCP per atorgar l’organització del 

Campionat sol·licitat.  
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Jutges 

El Campionats de Catalunya estaran formats per la quantitat de jutges que 

marqui el Reglament Intern de Jutges i Calculadors sempre i quan estiguin 

acordats amb el Comitè Català de Patinatge Artístic, Secretaria General i 

Junta Directiva. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE GRUPS XOU 

La data i el lloc serà a escollir pels membres del Comitè de Patinatge. 

La distribució en dissabte o diumenge de les diferents categories es decidirà 

cada any en funció de la quantitat d’equips inscrits de cada categoria, de la 

disponibilitat del pavelló i d’altres condicionants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Federació Catalana de Patinatge 

   

 

 NORMES GENERALS Reglament Tècnic 2020 

10 

CAMPIONATS DE CATALUNYA 

 

 

COPA CATALANA INDIVIDUAL 

 

ANY Copa Catalana Lliure 

2020 Barcelona 

2021 Girona 

2022 Lleida 

2023 Tarragona 

 

 

COPA CATALANA INICIACIÓ 

 

ANY Copa Catalana Iniciació 

2020 Girona 

2021 Lleida 

2022 Tarragona 

2023 Barcelona 
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COPA CATALANA DE GRUP-XOU 

 

Serà una data a escollir pels membres del Comitè de Patinatge. 

El lloc de celebració es realitzarà pel sistema rotatiu, un any en cada 

territorial. 

 

ANY Copa Catalana Grups Xous 

2020 Lleida 

2021 Tarragona 

2022 Barcelona 

2023 Girona 

 

 

CAMPIONAT DE GRUPS XOU PROMOCIÓ 

 

Serà una data a escollir pels membres del Comitè de Patinatge. 

El lloc de celebració es realitzarà pel sistema rotatiu, un any en cada 

territorial. 

 

ANY Campionat Grups Xou Promoció 

2020 Tarragona 

2021 Barcelona 

2022 Girona 

2023 Lleida 
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ALTRES ASPECTES 

 

Horaris oficials 

Es  comunicaran el dijous de la setmana anterior a la competició, mitjançant 

la pàgina web. 

 

 

Sorteig 

Els sorteigs dels diferents ordres de sortida, s’efectuaran a la seu de la 

Federació Catalana de Patinatge o del Comitè Català de Patinatge Artístic, o 

si es creu convenient en la seu de la Territorial organitzadora del Campionat, 

sent obert als Delegats Territorials i als representants del clubs. 

 

 

Inscripcions 

Cada  territorial farà les inscripcions amb la música del esportista o grup 

corresponent d’acord amb la classificació del seu corresponent campionat i 

exclusivament a traves de l’aplicació d’inscripcions del programa integral de 

llicencies de la FECAPA, per la persona responsable que es designi. 

Es podrà fer la inscripció de les diferents modalitats que es convoquen: 

 

✓ Figures Obligatòries. 

✓ Lliure 

✓ Parella 

✓ Solo Dance 

✓ Xou 

✓ Inline 

 

El programa no admetrà cap inscripció fora del termini establert. 

El termini màxim inscripcions a campionats es fins a 15 dies abans del cap 

de setmana del campionat. 
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Aquests terminis seran ferms sempre i quan el Comitè Patinatge Artístic no 

estableixi un termini diferent per proves i/o campionats concrets. 

 

Els albarans és realitzaran el dia del sorteig i tot esportista sortejat 

comportarà el pagament de la inscripció obligatòriament. 

Sota cap concepte es retornaran els imports de les inscripcions una vegada 

sortejat l'esportista i emès l'albarà. 

L’import de la transferència ha de quadrar sense excepció amb l’albarà emès 

en concepte d'inscripcions a proves i/o campionats. 

Tots els pagaments s’hauran de realitzar mitjançant transferència bancària 

pel Club enviant còpia de la transferència emesa per correu a 

comptabilitat.clubs@fecapa.cat.  

 

En la transferència s’haurà d'especificar obligatòriament el número d’albarà 

pel que es fa el pagament. 

 

 

Entrenaments no oficials 

Per fer entrenaments en els dies previs a una competició, s’hauran de posar 

d’acord amb el club o entitat que organitzi el campionat, que tenint en compte 

les seves possibilitats, distribuirà els horaris d’entrenament procurant repartiu-

ho lo més equitatiu possible entre tots els que ho sol·licitin. 

 

 

Instal·lacions 

El Comitè d’Artístic vetllarà per tal que  les pistes on s’executin els campionats, 

estiguin en condicions per a la competició i que els clubs als quals s’hagi assignat 

l’organització compleixin els requisits indicats en el Document de compromís 

d’organització i tot allò que consta en el protocol de l’organització del Campionats 

(publicat al web de FECAPA).  

 

mailto:comptabilitat.clubs@fecapa.cat
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Competició 

A la zona de pista  haurà d’haver-hi un espai reservat per a patinadors i  

entrenadors del grup que es prepari per a competir. La resta podran esperar 

en una altra zona habilitada. Aquestes no podran coincidir amb la zona 

reservada per jutges i calculadors. 

 

Els dies que els patinadors no hagin tingut entrenament de lliure, se’ls  donarà 

10 minuts, en grups de 10 patinadors com a màxim, o bé de 5 minuts amb 

un màxim de 6 patinadors abans de la competició, apart de l’ establert. Es 

respectaran els avisos d’atenció als escalfaments i entrenaments, la 

responsabilitat de portar-ho a terme serà del corresponent delegat territorial 

o tècnic del patinador. 

 

No està permès donar instruccions als patinadors en el moment de la 

competició. Els entrenadors hauran d’estar retirats una distància prudencial 

dels seus patinadors, per no interferir amb la seva presencia en el 

desenvolupament adient a la competició de les Figures Obligatòries, sempre 

que això ho permetin les instal·lacions, si més no, es recorda que no poden 

dirigir-se als seus patinadors/res quan estiguin competint, tal com està 

reglamentat per WS. A les categories Benjamí, Aleví i Infantil no seran 

d'aplicació aquestes normes. 

 

A les tanques només hi podrà estar l’entrenador, sempre i quan el seu 

patinador hagi estat cridat per entrar a pista.  

 

L’ordre de sortida del programa curt, danses obligatòries i style dance es 

realitzarà per sorteig. En el programa llarg l’ordre de sortida serà en ordre 

invers a la classificació en el programa curt, danses obligatòries o style dance. 

En els campionats que només hi hagi programa llarg l’ordre de sortida també 

serà per sorteig. 
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En el moment de l’escalfament, del contacte de pista i de la competició, els 

patinadors/es no podran entrar a pista fins que no siguin cridats per 

megafonia. 

Només es podran dirigir al seu delegat  territorial els presidents dels clubs 

acreditats a la competició o els representants d’aquests clubs, mitjançant una 

carta del seu president. 

La pista haurà d’estar degudament limitada, fàcilment visible, en qualsevol 

competició. 

 

 

Grups de sorteig i escalfament 

Segons les normes de WS, els temps d’escalfament per als patinadors en els 

campionats, seran els següents: 

 

 

Disc curt i Programa lliure per individuals  

Per a cada grup de sortida, el temps de programa + 2 minuts. 

 

 

Música 

Es permet la música vocal 

No es pot posar música amb contingut inadequat, sigui amb l’idioma que 

sigui. En cas contrari, rebrà la penalització corresponent. 

 

En totes les disciplines, el temps màxim entre l’inici de la música i el primer 

moviment del/la patinador/a no pot superar els 10 segons, tal com estableix 

el Reglament de la WS.  
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Recordatori 

Els Clubs i Territorials són els responsables de l’incompliment dels requisits 

bàsics de participació dels seus esportistes en la competicions corresponents 

com la inscripció dins dels terminis, DNI vigents el dia de la competició, 

certificats mèdics, llicències correctament segellades i signades, presentació 

llicències pel delegat, etc. 

La Federació Catalana de Patinatge Artístic i el Comitè Català de Patinatge 

Artístic no es fan responsables de les NO participacions de patinadors/es en 

campionats per incompliment d'inscripcions i/o pagaments i/o manca de 

documentació obligatòria dels clubs als quals pertanyen. 

 

Jutges 

El Campionats de Catalunya estaran formats per la quantitat de jutges que 

marqui el Reglament Intern de Jutges i Calculadors. sempre i quan estiguin 

acordats amb el Comitè Català de Patinatge Artístic, Secretaria General i 

Junta Directiva. 

 

Les qüestions i consultes, que es vulguin adreçar als Jutges de la competició 

es faran per correu electrònic a l’adreça artisticcatala@fecap.cat com a màxim 

dins les següents 24 hores a la finalització del campionat corresponent. El 

Comitè Català de Patinatge Artístic farà arribar el correu a qui correspongui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:artisticcatala@fecap.cat
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REGISTRE MÚSICA 

 

Suport Musical 

 

Les Territorials procediran a registrar les musiques en format mp3 per les 

diferents competicions Catalanes conjuntament amb les inscripcions dels 

esportistes o grups participants a través del programa de llicències.  

El propòsit es fer ús de les noves tecnologies per facilitar la tasca als 

patinadors, clubs, territorials i Comitè d’Artístic, garantint al màxim la 

seguretat i qualitat dels arxius d’àudio. 

 

Els arxius i l’ordinador, estaran tutelats sempre per un membre del 

CCPA o a qui aquest Comitè designi. Tots els arxius de música, seran 

esborrats d’immediat un cop finalitzat l’esdeveniment, exceptuant els 

arxius d’aquells competidors que hagin aconseguit la classificació per 

participar als campionats estatals, ja que el responsable de gestió de 

músiques del CCPA, els enviarà directament a la FEP.  

 

La gestió de les músiques durant la competició, és desitjable que cada 

Territorial en tingui un altre de preparat, per si hi hagués algun problema.  

 

El programa específic para la emissió dels arxius d’àudio, serà ZaraRadio, 

un programa de descàrrega gratuïta i de fàcil manipulació. 

Per a mes informació podeu adreçar-vos a www.zarastudio.es on,  a més del 

programa, hi trobareu un manual del mateix. 

 

Tot i la digitalització de les músiques i la gestió dels arxius a través de la 

xarxa, els patinadors, entrenadors, clubs o delegats territorials, hauran de 

tenir sempre una copia en un dispositiu USB amb capacitat de reproducció. 

 

http://www.zarastudio.es/
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TERMINIS LLIURAMENT DE MÚSIQUES PER A LES 

COMPETICIONS DE CATALUNYA 

 

Els terminis per lliurar les músiques pels Campionats de Catalunya seran els 

següents : 

 

➢ Dimarts, a les 19:00, de la setmana anterior al campionat (10 dies abans) 

hauran d’estar TOTES LES MÚSIQUES sense excepció en poder del Comitè 

Català de Patinatge mitjançant el programa d’inscripcions. 

➢ El programa no acceptarà cap inscripció sense la música corresponent. 

➢ La música no rebuda es considerarà que el patinador /a no està interessat 

en participar al campionat i no se l’inscriurà. 

➢ És responsabilitat de la Territorial corresponent el NO enviament de la 

música dins del termini establert, eximint de tota responsabilitat al Comitè 

Català de Patinatge Artístic. 

➢ Fins dijous, a les 20:00, de la setmana anterior al Campionat (8 dies 

abans), es podrà realitzar canvis a la música lliurada sempre a través del 

Comitè Català. 

➢ A partir d'aquest moment no es podrà realitzar cap modificació o canvi. 

➢ Al Campionat, sonarà la música lliurada al comitè dins dels terminis 

anteriorment esmentats. 

➢ No es canviarà CAP DISC, excepte per error a la reproducció. 
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VESTUARI 

 

A les proves d'iniciació els patinadors/es han de dur el mallot del seu club. 

 

En els campionats Territorials de Figures Obligatòries els patinadors/res han 

de dur el mallot del Club i en el Campionats de Catalunya han de dur el mallot 

de la Territorial.  

 

En la resta de Campionats, excepte els Campionats de Xous, els esportistes 

participants hauran de dur el mallot de la seva Territorial en la desfilada de 

cloenda. 

 

En tots els esdeveniments de patinatge artístic damunt rodes (incloent els 

dies d'entrenaments oficials) el vestuari, tant en femení com en masculí, 

haurà d'estar d'acord amb la música, però sense causar vergonya al 

patinador/a, als jutges o als espectadors.  

 

Per aclarir el paràgraf anterior, "l'aparença de nuesa d'un vestit es 

considerarà una violació de la norma i serà penalitzat".  

 

Això significa un ús excessiu de tela de color carn que doni aspecte de nuesa.  

Exemple: els homes no han d'usar material transparent als pantalons i al pit.  

Les dones no han d’utilitzar material transparent al pit o pantalons.  

 

El vestit de la noia ha d'estar dissenyat de manera que cobreixi completament 

mitges, caderes (malucs)  i part posterior.  

Les mitges de tall francès estan estrictament prohibides.  

 

Tots els vestits PODEN tenir una FALDILLA COMPLETA. 
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Qualsevol PEÇA DE VESTUARI, INCLOEN-T’HI PLOMES, PEDRES, etc... 

utilitzada en els vestits haurà d'ésser subjecta de forma segura, per tal de no 

causar perjudicis als patinadors següents. 

 

Una vegada comprovat el Reglament de la World Skate 2020 que fa referència 

principalment a les mides de les pedres, cristalls, miralls, botons, tatxes, 

perles i mitges perles que no poden ser de més de 4mm en qualsevol 

dimensió que no estaran permesos així com altres modificacions indicades en 

l’apartat de vestuari, el Comitè Català de Patinatge Artístic ha arribat al 

següent acord: 1. No aplicar la regla del vestuari en els seus campionats 

oficials a la Temporada 2020. 2. Durant la Temporada 2020 s’anirà informant 

als esportistes que puguin incomplir la regla de tenir-ho present per la 

Temporada 2021 si no volen ser sancionats. 3. Aplicar la regla definitivament 

a la Temporada 2021 després 1 any de transició. Tanmateix demanem als 

esportistes que puguin participar principalment en competicions 

internacionals oficials durant la temporada 2020 que tinguin present la regla 

de World Skate per no ser sancionats 

 

Les penalitzacions resultat de la violació de les regles de vestuari seran 

d'entre 0,2 i 1,0 segons el grau de violació. Seguint les instruccions del Jutge 

Àrbitre, aquesta penalització serà deduïda després de que els jutges hagin 

assignat la puntuació i es deduirà de la Impressió Artística. 

 

Els vestits amb l'escot massa baix, o que ensenyin l'abdomen nu (part entre 

cintura i el pit), es consideren vestits d'exhibició i no són adequats pel 

patinatge de competició.  

 

El mallot del noi no pot ser sense mànigues. L'escot del vestit no podrà 

mostrar el pit més de 3 polzades o 8 centímetres per sota de la clavícula. No 

és permet l´ús de material transparent, amb aparença de nuesa. La camisa 
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de l'home no s'ha de separar de la cintura del pantaló durant l'actuació, de 

manera que mostri el cos nu. No es poden utilitzar mitges de ballet clàssic.  

 

No estan permesos accessoris de cap tipus. Això significa que el vestit 

romandrà igual durant tota l'actuació. Per exemple, no es poden fer servir 

accessoris de qualsevol tipus des del principi fins al final.  

 

La pintura (o l'ús de maquillatge teatral en excés de qualsevol color), en 

qualsevol part del cos, serà considerada un xou i no es permet en figures 

obligatòries, patinatge lliure, parelles d'artístic, parelles de dansa. Es tracta 

d'un esport artístic, no un de xou. 

 

Aleví-Infantil: en aquestes dues (2) categories l'ús exagerat de maquillatge 

es penalitzarà amb 0,3 en la puntuació B; a criteri del jutge àrbitre. Excepte 

les danses obligatòries, que es deduirà de la puntuació que es dóna. 
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INSCRIPCIONS EXCEPCIONALS  

 

A cada una de les diferents modalitats de patinatge artístic (individual, figures 

obligatòries, solo dansa i parelles) per masculí i per femení, excepte grups 

xous, s’acceptaran fins a dos inscripcions excepcionals als Campionats 

de Catalunya com a màxim i sols en els següents casos: 

 

PER LESIÓ , MALALTIA O EXTRAORDINARI 

Si un patinador/a, o un dels patinadors d’una parella,  no ha pogut participar 

al Campionat Territorial corresponent a causa d’una baixa per malaltia, lesió 

o cas extraordinari, podrà fer una inscripció excepcional al Campionat de 

Catalunya, sempre que s’hagi inscrit al corresponent campionat territorial i si 

compleixi els següents quatre punts: 

 

1. En el cas de lesió o malaltia, haver de presentar un certificat mèdic de 

baixa, realitzat per un facultatiu reconegut per la FECAPA, en data del 

Campionat Territorial. 

 

2. En un cas extraordinari, haver-ho exposat al Comitè Català de Patinatge 

Artístic, presentant tota la documentació que se l’hi sol·liciti. Finalment el 

Comitè, després de estudiar el cas, serà el que determini la seva 

participació en el campionat de Catalunya. 

 

3. Haver participat l’any anterior:  

 

Lliure 

•  al campionat d’Espanya havent quedat entre els 5 primers classificats 

•  o a un campionat d’Europa o Mundial de la mateixa modalitat en la 

que s’inscriu. 
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Figures obligatòries 

• al campionat d’Espanya havent quedat entre els 2 primers classificats 

• o a un campionat d’Europa o Mundial de la mateixa modalitat en la que 

s’inscriu. 

 

Parelles artístic/Parelles dansa 

• al campionat d’Espanya havent quedat primers classificats 

• o a un campionat d’Europa o Mundial de la mateixa modalitat en la que 

s’inscriu. 

 

Solo Dance 

• al campionat d’Espanya havent quedat entre els 2 primers classificats 

• o a un campionat d’Europa o Mundial de la mateixa modalitat en la que 

s’inscriu. 

 

4. Presentar un certificat d’alta mèdica de la corresponent malaltia o lesió, 

com a molt tard 1 dia abans del sorteig de l’ordre de sortida. En el cas de 

no presentar aquest document en el termini assenyalat no entrarà en el 

sorteig i si queda una plaça vacant es donarà l’opció a un altre 

patinador/a. 

 

Si hi haguessin més de 2 peticions es faria per ordre de resultats obtinguts 

durant la temporada anterior. 

Les places extraordinàries que participin en els campionats de Catalunya no 

guardaran plaça per la següent temporada.  
 

Un mateix patinador/a no podrà demanar plaça extraordinària pels 

campionats de Catalunya dos anys consecutius, encara que reuneixi totes les 

condicions establertes. 
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Si hi hagués canvi de categoria per part d’algun patinador, es seguiria l’ordre 

dels que haguessin obtingut mes alta classificació indistintament de la 

categoria on haurien participat la temporada anterior. 

 

Nota.- 

En el cas que un patinador/a no pugui participar en el seu corresponent 

campionat Territorial per lesió o malaltia i no compleixi amb els requisits 

reglamentats per participar en el de Catalunya com a plaça extraordinària, 

però quedin places lliures a disposició de la seva Territorial (cas dels nois o 

de parelles), haurà de presentar-se al seu corresponent campionat Territorial 

amb el justificant mèdic i el delegat d’aquest campionat decidirà sobre la seva 

inscripció en el de Catalunya, sense tingué que participar en el Territorial com 

fins ara.  

                

S’acceptaran aquestes inscripcions excepcionals sempre que 

rigorosament es sol·licitin al Comitè Català de Patinatge Artístic com 

a molt tard 48 hores després de la finalització del corresponent 

campionat Territorial. 
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INTERRUPCIONS DEL PATINATGE  

 

Si un patinador/a o grup sofreix una interrupció es prendran les 

següents mesures: 

 

Malaltia o lesió 

El patinador/a ha de ser capaç de realitzar la seva actuació sencera en un 

temps de recuperació de deu (10) minuts. En cas contrari els/les jutges li 

assignaran una puntuació de zero (0).  

Es començarà a jutjar des del punt d’interrupció durant la repetició. 

 

Fallida mecànica 

Si el/la jutge àrbitre creu que la interrupció està justificada, ell/a permetrà a 

el/la patinador/a que realitzi les reparacions necessàries en un temps 

raonable, per a què a continuació reprengui tot el programa.  

Els jutges puntuaran des del punt d’interrupció. 

 

Fallida en la indumentària 

Si per una fallida en la indumentària es fa perillós, indecent o enutjós que 

continuï l’execució del programa, el/la jutge àrbitre hauria d’aturar al 

patinador/a i demanar que torni a executar tot el programa.  

Es començarà a puntuar des del punt d’interrupció. 

 

Interferència externa 

El/a patinador/a ha de tornar a realitzar tot el programa sense penalització.  

Es començarà a puntuar des del punt d’interrupció. 

 

Fallada musical 

En parelles d’artístic, patinatge lliure i dansa, la fallida musical és considerada 

com una interferència externa. El/la jutge àrbitre haurà d’aturar al 

patinador/a o parella en qualsevol cas de fallida musical. 
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Errada oficial 

Si el jutge àrbitre, per equivocació, atura al patinador/a o parella abans de 

que acabi la seva actuació, estarà considerat com una interferència externa. 

 

Detenció desraonada 

Si un patinador/a o parella atura la seva actuació per qualsevol motiu 

injustificat, no podrà reprendre el programa. Les notes que se li assignaran 

seran: 

● Si passa abans de la meitat del programa, els/les jutges li assignaran 

una puntuació de zero (0) i en aquest cas, el patinador/a no rebrà 

classificació.  

● Si passa després de la meitat del programa, s’aplicaran les deduccions 

per violació de temps i els components es puntuaran amb notes baixes. 

● En el cas de les figures obligatòries, si un patinador cau o s’atura rebrà 

una penalització d’1 punt (1.0). Si no pot continuar o deixa l’execució 

per causes injustificades, els/les jutges li assignaran una puntuació de 

zero (0) i en aquest cas, el patinador/a no rebrà classificació.  

El/la jutge àrbitre decidirà si la interrupció esta dins les normes d’interrupció 

abans esmentades. 

 

Represa 

Els/les jutges no observaran al patinador/a durant la represa fins arribar al 

punt d’aturada.  

El/la jutge àrbitre marcarà el moment en què el que el patinador/a hagi 

arribat al punt d’aturada fent sonar el xiulet.  

En patinatge lliure, el/la jutge àrbitre i l’àrbitre assistent observaran al 

patinador/a per assegurar-se de que realitza els moviments del programa.  

Si el/la jutge àrbitre creu que el patinador/a està canviant de forma indeguda, 

el programa, o que està patinant de forma descansada per avantatjar-se 

físicament  la part que li falta executar, els/les jutges li assignaran una 

puntuació de zero (0). 
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• Si és per una interferència externa i es produeix dins del primer minut, 

el patinador començarà des del principi i els jutges puntuaran a partir de 

la interrupció. 

• Si és per una interferència externa i es produeix a partir del primer 

minut, el patinador començarà a partir del punt d’interrupció i els jutges 

puntuaran a partir d’aquest. 

• Si és per qualsevol altra causa, el patinador començarà  des del principi 

i els jutges puntuaran a partir del punt d’interrupció. 

 

Ordre de patinatge 

En cas d’aturada de l’ordre d’actuació de l’esdeveniment podrà ser ajustat si 

és necessari, segons les següents normes: 

 

• En figures i danses obligatòries, la següent figura o dansa no començarà 

fins que el patinador/a o parella afectada  hagi finalitzat la figura o dansa 

en la que s’hagi produït l’aturada. 

• En el programa final de lliure, cap patinador/a podrà patinar en un grup 

diferent del que se li hagi assignat inicialment.   
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PARTICIPACIONS CAMPIONATS 

 

Participació als Campionats Estatals 

 

La quantitat de places per categoria seran les que marca el Comitè Nacional 

RFEP, en funció de la classificació obtinguda la temporada anterior pels 

esportistes participants als diferents Campionats d’Espanya. 

 

El Comitè Català de Patinatge Artístic en nom de la Federació Catalana de 

Patinatge és el responsable d’inscriure als patinadors catalans als Campionats 

estatals. 

Tota la documentació que es té que presentar per poder participar en els 

campionats estatals està penjada a la web de FCP, Patinatge Artístic, 

Catalana, a l’apartat de “Competicions Estatals”. 

Aquesta documentació haurà de ser enviada durant la setmana següent al 

campionat de Catalunya pels patinadors/es que hagin assolit una plaça fixa. 

En el cas dels reserves, tot i que seria recomanable que es fes com les que 

tenen plaça fixa, s’acceptarà fins 24 hores després de que la FEP publiqui les 

llistes definitives de participants. 

Si par part d’algun patinador/a no es reben aquests documents en els terminis 

previstos s’entendrà que no està interessat en participar i serà inscrit el/la 

següent en la classificació. 

 

El club és el responsable de l’incompliment dels requisits bàsics en 

l’enviament de la documentació necessària per la participació dels seus 

patinadors a un Campionat d’Espanya, eximint al mateix temps de qualsevol 

responsabilitat al Comitè Català de Patinatge Artístic, així com a la mateixa 

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE. 
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Inscripció dels esportistes als Campionats Estatals a partir de la 

temporada 2013. Segons CI-2013-4 

Arrel de la circular publicada el 29 de setembre de 2012 pel Comitè 

Nacional de la RFEP, Cir 69-12, ens veiem en la necessitat d’ajustar el 

criteri d’inscripció per cobrir les places dels nostres patinadors catalans 

per  participar als  campionats d’Espanya.  

El fet d’inscriure esportistes que no tinguin nacionalitat espanyola 

restarien places per la temporada següent, ja que el criteri que aplicarà el 

Comitè Nacional RFEP per concedir les places per la propera temporada 

s’extraurà de la classificació oficial i no de la classificació de l’Open, tal 

com indica en la pàg. 36 del Reglamento Técnico 2013. 

 

Per tant a partir de la temporada 2015, en les competicions on es 

puguin perdre places, només seran inscrits als campionats estatals 

els esportistes que tinguin la nacionalitat espanyola. 

 

Aquesta inscripció es fa seguint l’ordre de classificació del campionat de 

Catalunya i per la quantitat de places assignades cada temporada, segons 

el reglament de la RFEP.  

 

Inscripció al Campionat Estatal sense haver participat al Campionat de 

Catalunya de la Temporada en curs 

Aquest comitè inscriurà sempre inexcusablement als patinadors que hagin 

participat als campionats de Catalunya, tret dels patinadors que estiguin 

inclosos en els supòsits que marca el Comitè Nacional de RFEP per poder 

participar directament al Campionat d’Espanya, (circular núm. Cir 31-05) 

i situacions de força major. 

Els patinadors acollits dins d’aquesta circular hauran de presentar al 

Comitè Català de Patinatge, la documentació verídica que justifiqui la no 

participació al Campionat de Catalunya. Només d’aquesta manera seran 

inscrits al corresponent campionat  d’Espanya. 
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Participació als Campionats Internacionals 

 

NO RECONEGUTS PER LA RFEP 

 

Tots aquells clubs que tinguin patinadors interessats  i que puguin optar a 

participar en els Campionats Internacionals no regulats per la RFEP o en 

Trofeus, han de fer sempre les inscripcions dins del termini, a través del 

Comitè Català de Patinatge Artístic amb còpia a la seva territorial. 

Per demanar participar en aquests campionats  s’ha confeccionat un model 

de sol·licitud que caldrà que l’ompliu per a cada patinador.  

El podreu trobar a la nostra web: www.fecapa.cat/continguts/impresos. 

 

 

RECONEGUTS PER LA RFEP1 

 

Tots aquells clubs que tinguin patinadors interessats  i que puguin optar a 

participar en els Campionats Internacionals regulats per la RFEP o en 

Trofeus, han de fer sempre les inscripcions dins del termini, a través del 

Comitè Català de Patinatge Artístic amb còpia a la seva territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Per demanar participació en aquest campionat haureu d’omplir el full d’inscripció 
oficial que trobareu al web del Comitè Nacional. 

http://www.fecapa.cat/continguts/impresos
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PROTOCOL 

 

Obertura del Campionat 

 

1. Entrada a pista de les banderes representant a les TERRITORIALS. 

2. Entrada a pista dels Delegats Territorials. 

3. Entrada a pista dels jutges i calculadors. 

4. Entrada a pista de les autoritats i federatius. 

5. Parlament del responsable de l’organització del Campionat, o de la 

personalitat corresponent (optatiu). 

6. Obertura del campionat per part del President de la Federació Catalana 

de Patinatge Artístic o del seu representant. 

7. Himne Nacional de Catalunya i pujada de la senyera conjuntament. (60 

segons com a màxim). 

8. Sortida de pista en l’ordre invers al d’entrada  

9. Presentació Jutges de la competició. 

 

 

Cloenda del Campionat 

 

1.   Entrada a pista dels participants per TERRITORIALS, vestits amb el mallot 

de la seva Territorial. 

2.   Entrada a pista dels Delegats Territorials. 

3.   Entrada a pista dels Entrenadors. 

4.   Entrada a pista dels jutges i calculadors. 

5.   Entrada a pista de les autoritats i federatius. 

6.   S’anomena les autoritats que faran el lliurament de les medalles i trofeus. 

(“Faran lliurament de medalles i trofeus: nom, cognom i càrrec 

successivament). 
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Ordre de lliurament de medalles i trofeus 

 

➢ Proclamació de Campions: 

➢ Campions de la modalitat de  Figures Obligatòries (Masculí - Femení) 

➢ Campions Parelles de Dansa. 

➢ Campions Parelles d’artístic. 

➢ Campions en la modalitat Lliure. 

▪ Masculí 

▪ Femení 

 

 

Lliurament de medalles i trofeus 

 

• Es crida els TRES primers classificats per que pugin al pòdium, anomenat 

el seu nom, club i la Territorial a la qual pertanyen. 

 

• Es crida a l’Autoritat i/o Federatiu que farà lliurament de la medalla d’OR 

i del Trofeu al primer classificat .(Només el nom, no el càrrec). 

 

• Una vegada fet el lliurament de la medalla i trofeu al primer classificat es 

cridarà a l’autoritat o Federatiu per lliurar les medalles d’ARGENT i de 

BRONZE, i els trofeus (el lliurament es farà conjuntament al 2º i al 3 

classificat) 
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Altres 

 

➢ Lliurament per part de la Federació Catalana de Patinatge de medalles 

commemoratives del campionat a tots el patinadors. 

 

➢ Parlament d’acomiadament pels responsables de l’organització del 

Campionat o per la personalitat adient. 

 

➢ Clausura del Campionat per part del President de la Federació Catalana de 

Patinatge  o bé el seu representat. 

 

➢ Himne Nacional de Catalunya i baixada de la senyera conjuntament. (60 

segons com a màxim). 

 

➢ Lliurament d’obsequis per part del club organitzador als patinadors 

participants (optatiu).  

 

➢ Sortida de pista en l’ordre invers al d’entrada. 

 

➢ (Podeu trobar el protocol més ampliat per a Campionats d’individual, 

parelles i de xou, a la web) 
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DEURES DELS CLUBS I DE LES TERRITORIALS  

ENVERS AL COMITÈ CATALÀ DE PATINATGE ARTÍSTIC 

 

a) Campionats de Catalunya: Els Clubs comunicaran a la seva territorial, i 

aquesta al Comitè Català les baixes dels esportistes inscrits, per escrit i 

adjuntant el justificant mèdic corresponent. 

Els Clubs comunicaran a la seva territorial, i aquesta al Comitè Català els 

possibles canvis de l’entrenador o monitor que constin al full d’inscripció, 

abans del campionat de Catalunya o campionat d’Espanya. 

 

b) Campionats d’Espanya:Els Clubs que tinguin patinadors classificats pel 

campionat d’Espanya lliuraran a les seves territorials, dins el termini 

establert per fer-ho, la documentació exigida pel Comitè Català, per tal que 

els patinadors/es puguin participar com a membres de l’expedició catalana.  

 

c) Relació entre el Comitè Català  i el Comitè Espanyol: Qualsevol 

comunicat que un Patinador/a, Entrenador/a, Club o Territorial  

hagi de fer davant la Federació Espanyola ha de fer-ho 

obligatòriament a traves del Comitè Català de Patinatge Artístic. 

 

d)  Informació per a desplaçaments fora d’Espanya: Per tal de poder 

ajudar davant de qualsevol eventualitat o problema que pugui 

sorgir en els desplaçaments fora de Espanya, es necessari que 

qualsevol esportista i/o tècnic amb llicència de la Federació 

Catalana de  Patinatge, informi prèviament de les següents dades: 

Nom i Cognoms, Número Llicència, Club, Data de sortida, Data 

d’arribada, Motiu del desplaçament, Lloc de destinació, Telèfons de 

contacte. 

Aquesta informació s’hauria d’enviar per e-mail a 

artisticcatala@fecapa.cat. 

mailto:artisticcatala@fecapa.cat
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DELEGATS TERRITORIALS 

 

Als Campionats de Catalunya cada territorial designarà un Delegat Territorial, 

que tindrà els següents DRETS i OBLIGACIONS: 

 

 

DRETS 

 

• Ser amb els seus patinadors/res en un lloc reservat a peu de pista.  

 

• Rebre tota la informació relacionada amb el desenvolupament del 

Campionat. 

 

• Ser consultat per qualsevol variació del programa establert. 

 

• Denunciar qualsevol irregularitat que cregui convenient, en el transcurs del 

Campionat, a un membre del Comitè de Patinatge Artístic. 

 

• Signar l’acta del Campionat una vegada finalitzat, donar la seva conformitat 

o manifestant la seva protesta per la situació que cregui fora de les 

normatives  vigents. 

 

• Rebre les classificacions parcials en el transcurs del Campionat i de les totals 

una cop acabat. 

 

• Ser amb els seus patinadors/res durant l’Obertura i la Cloenda del 

Campionat. 
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OBLIGACIONS 

 

• Representar i atendre els seus patinadors en el transcurs del Campionat. 

 

• Lliurar les fitxes federatives i DNI 30 minuts abans de començar el 

Campionat a la taula de Calculadors. 

 

• Comunicar ràpidament la Baixa de qualsevol patinador/ra de la seva 

territorial abans o durant la competició a la taula de calculadors. 

 

• Orientar als patinadors de la seva territorial en la Cloenda, seguint les 

indicacions del club organitzador i del Comitè Català. 

 

• Qualsevol tema que vulgui exposar, només ho podrà fer als membres del 

Comitè Català.  

 

• No podrà dirigir-se a cap membre del Jurat, Calculador i taula de megafonia, 

sense l’autorització i presència d’un membre del Comitè de Patinatge Artístic i 

sempre per qüestions generals “NO TÈCNIQUES”.”  En els campionats 

autonòmics les consultes i qüestions referents únicament  a les valoracions 

del jurat que hagin tingut lloc durant el transcurs de la competició s’hauran 

de realitzar per mail,  en el termini màxim de 24h des de la finalització de 

la mateix, a l’adreça de e-mail ccjpa@fecapa.cat, donant-se-li el tràmit que 

correspongui. 

 

• No podrà dirigir-se al patinador quan aquest estigui competint ni entrenant 

 

 

 

 

 

mailto:ccjpa@fecapa.cat
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INTRODUCCIÓ 

 

Les proves d’Iniciació disposen dels següents nivells per a les diferents 

modalitats : 

 

 D C B A Certificat 

Lliure Si Si Si Si (*) Si 

FF.OO. --- Si Si (*) Si (*) Si 

Solo Dance --- --- Si (*) Si (*) Si 

Xous --- --- --- --- Si 

Parelles Dansa --- Si Si Si Si 

Parelles Artístic --- --- --- --- --- 

 

(*) Excepcions 

Lliure 

Els esportistes en edat Benjamí, si ho demanen, podran participar en el 

Campionat Territorial amb la iniciació A aprovada sempre i quan l’aprovin fins 

a 2 mesos abans del Campionat Territorial. Aquest temps és necessari per la 

planificació del Campionat Territorial. Podrà participar en Campionats 

Catalans sempre i quan es classifiqui dins de les places que donen accés a les 

diferents competicions. El reglament de Competició com indicat serà el 

Reglament Tècnic de la World Skate.  

L’esportista en edat Benjamí podrà escollir entre les següents dues opcions :  

• Participar en Campionats Categories amb els següents condicionants :  

o Hauran de comunicar-ho al CCPA aportant la documentació 

corresponent El CCPA exclusivament homologarà la seva 

participació en Campionats. Es traurà la subllicència de 

Categoria Benjamí per competir. Seguirà en competició sota 

el Reglament Tècnic 2020 WS. No podrà prendre part en cap 

competició d’iniciació. No es podrà tornar a iniciació  
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• No participar en Campionats Categories amb els següents 

condicionants :  

o Seguirà a iniciació fins assolir el certificat segons Reglament 

Tècnic 2020 FCP. Podrà prendre part a Interclubs. Classificar-se 

per la Copa Catalana Iniciacions. Seguirà amb llicència iniciació 

FF.OO. 

Els esportistes en edats Benjamí i Aleví, si ho demanen, podran participar en 

el Campionat Territorial amb la iniciació B aprovada (edat Benjamí) o amb la 

iniciació A aprovada (edat Aleví) sempre i quan l’aprovin fins a 2 mesos abans 

del Campionat Territorial Aquest temps és necessari per la planificació del 

Campionat Territorial. Podrà participar en Campionats Catalans sempre i quan 

es classifiqui dins de les places que donen accés a les diferents competicions. 

El reglament de Competició serà el Reglament Tècnic de la World Skate. 

L’esportista Benjamí o Aleví podrà escollir entre les següents dues opcions :  

 

• Participar en Campionats Categories amb els següents condicionants :  

o Hauran de comunicar-ho al CCPA aportant la documentació 

corresponent. El CCPA exclusivament homologarà la seva 

participació en Campionats. Es traurà la subllicència de 

Categoria Benjamí o Aleví per competir. Seguirà en competició 

sota el Reglament Tècnic WS 2020. No podrà prendre part a cap 

competició d’iniciació. No es podrà tornar a iniciació. 

• No participar en Campionats Categories amb els següents 

condicionants :  

o Seguirà en iniciació fins assolir el certificat segons Reglament 

Tècnic 2020 de la FCP. Podrà prendre part a Interclubs. 

Classificar-se per la Copa Catalana Iniciacions. Seguirà amb 

llicència iniciació 
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Solo Dance i Parelles Dansa 

Els esportistes poden optar a realitzar les proves d’Iniciació des de la iniciació 

B o fer la prova de Certificat directament. 

Una vegada presa la decisió no és pot anar enrere. 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

Es poden superar per separat o conjuntament amb Figures Obligatòries, 

parelles de dansa, solo dance i certificat de xous. La iniciació “D” únicament 

es composarà de la modalitat de lliure.  

 

A les proves d’Iniciació els/les patinadors/es han de dur obligatòriament el 

mallot del seu club. 

 

El/La patinador/a no podrà participar en una categoria superior si no ha 

superat el nivell anterior. 

 

Per regla general, i si no es comunica el contrari, les proves d’Iniciació tenen 

la següent estructura: 

 

Certificat 

Iniciació A 

Iniciació B 

Iniciació C 

Iniciació D 

 

 

Sorteig  

El sorteig de l’ordre de sortida es realitzarà el dimarts de la mateix setmana 

de la prova.  

També es sortejarà a FF.OO. el Grup i peu per a la Iniciació A i el Certificat. 
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DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES 

 

Com a norma general, i si no es comunica el contrari, a les proves d’Iniciació 

l’ordre d’execució serà començant des de la categoria mes alta a Lliure i 

FF.OO: 

 

Certificat 

Iniciació A 

Iniciació B 

Iniciació C 

Iniciació D 

 

PROVES D’UNA MODALITAT SOLA 

 

PROVES D’INICIACIÓ LLIURE 

En les proves d’iniciació l’ordre d’execució i temps serà : 

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Certificat (grups amb un 

màxim de 12 participants).  

Execució lliure Certificat  

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Iniciació A (grups amb un 

màxim de 12 participants).  

Execució lliure Iniciació A  

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure iniciació B (grups amb un 

màxim de 14 participants).  

Execució lliure Iniciació B  

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Iniciació C (grups amb un 

màxim de 14 participants).  

Execució lliure Iniciació C  

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Iniciació D (grups amb un 

màxim de 14 participants).  

Execució lliure Iniciació D 
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PROVES D’INICIACIÓ FF.OO 

En les proves d’iniciació l’ordre d’execució i temps serà : 

- Deu minuts Contacte pista F.O. iniciació. 

- Cinc minuts Entrenament per la primera figura d’iniciació. 

- Execució  F.O. iniciació. 

- Cinc minuts Entrenament per la segona figura d’iniciació. 

- Execució  F.O. iniciació. 

- Cinc minuts Entrenament per la tercera figura d’iniciació. (En els nivells 

A i Certificat) 

- Execució  F.O. iniciació. 

 

En competició i proves, 1 participant executant i 4 participants practicant.  

En el cas de bucles, 1 participant executant i 5 participants practicant. 

En les proves d'iniciació no hi hauran separacions de majors i menors en cap 

categoria. 

En l'escalfament de F.O. en els bucles, si  el nombre de participants és molt 

elevat, es dividirà per  la meitat. L’execució de la figura serà sense 

interrupcions. 

En cas que en algun grup hi hagi pocs participants, el/la jutge àrbitre decidirà 

agrupar els entrenaments segons ell/ella cregui convenient.   

 

 

PROVES D’INICIACIÓ XOUS 

En les proves d’iniciació l’ordre d’execució i temps serà : 

 

Cinc minuts d’entrenament Certificat Xou.  

Els grups seran amb un màxim de 14 participants. 

Execució Certificat Xou 
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PROVES SOLO DANCE 

L'escalfament que es fa immediatament abans de la prova es farà amb un 

màxim de 6 patinadors/es en la pista.  

- 10” (segons) sense música. 

- Seguidament es posaran 2 minuts (2') de la primera música o la durada 

de la primera pista (música). 

- Aquesta música la faran tots els patinadors. 

- Es buida la pista.  

- El primer competidor a pista, competirà amb la música 2. 

- El segon competidor a pista, competirà amb la música 3. 

- El tercer competidor a pista, competirà amb la música 1. 

- El quart competidor a pista, competirà amb la música 2. 

- El cinquè competidor a pista, competirà amb la música 3. 

- El sisè competidor a pista, competirà amb la música 1.  

 

 

PROVES PARELLES DANSA 

Les competicions s'executen amb una sola parella a pista. 

S'executen dues o quatre seqüències de la dansa, en funció del pattern o 

disseny de la dansa. 

L'escalfament que es fa immediatament abans de la prova es farà amb un 

màxim de 4 parelles en la pista.  

- 10” (segons) sense música. 

- Seguidament es posaran 2 minuts (2') amb música o la durada de la 

primera pista (música). Aquesta música la faran totes les parelles. 

- Es buida la pista.  

- La primera parella, competirà amb la música 2. 

- La segona parella, competirà amb la música 3. 

- La tercera parella, competirà amb la música 1. 

- La quarta parella, competirà amb la música 2. 
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PROVES TOTES LES MODALITATS JUNTES 

 

 

En les proves d’Iniciació l’ordre d’execució i temps serà : 

- Contacte, entrenaments i execució FO Certificat com està reglamentat. 

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Certificat (grups amb un 

màxim de 12 participants).  

- Execució Lliure Certificat . 

- Contacte, entrenaments i execució FO Iniciació A com està reglamentat. 

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Iniciació A (grups amb un 

màxim de 12 participants).  

- Execució Lliure Iniciació A.  

- Contacte, entrenaments i execució FO iniciació B com està reglamentat. 

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Iniciació B (grups amb un 

màxim de 14 participants).  

- Execució Lliure Iniciació B. 

- Contacte, entrenaments i execució FO iniciació C com està reglamentat. 

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Iniciació C (grups amb un 

màxim de 14 participants).  

- Execució Lliure Iniciació C. 

- De Cinc a deu minuts d’entrenament Lliure Iniciació D (grups amb un 

màxim de 14 participants).  

- Execució Lliure Iniciació D. 

 

Tot seguit es realitzarà el Certificat Xou, Solo Dance i Parelles Dansa. 
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PUNTUACIONS 

 

Les puntuacions de les proves federatives de totes les modalitats seran 

tancades, essent el/la patinador/a “apte” o “ no apte”.  

 

S’aprovarà per majoria de jutges cada programa, dansa o figura. 

 

Els resultats es comunicaran en finalitzar cada prova o nivell d’iniciació 

exclusivament els delegats de club que han estat inscrits i per tant amb 

llicència federativa, i que hauran de passar per la taula del delegat federatiu 

perquè li siguin comunicats els resultats dels/de les patinadors/es que han 

realitzat la prova o nivell. 

 

En cap cas es modificarà la nota donada pels jutges a la prova.  

 

Si per qualsevol motiu, s’alterés la puntuació en el transcurs de la prova o al 

final de la mateixa, aquesta modificació no tindrà cap validesa, i el delegat 

federatiu l’anul·larà automàticament. 

 

En el Critèrium, Interclubs, Trofeus, Proves no federatives i aquelles 

competicions federatives on s’obtingui una classificació, la puntuació serà 

oberta. 

 

Per necessitats de cada territorial poden realitzar-se proves per separat de 

FO o de lliure.  
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DELEGATS CLUBS – Proves Iniciació 

 

Deures 

1. Presentar les llicències federatives com a màxim 15 minuts abans de 

l'inici de la competició de : 

✓ Esportistes que es presenten a la prova 

✓ Tècnic (mínim títol Nivell 1) 

✓ La seva llicència com a delegat. 

2. Les llicències han d'estar : 

✓ Signades pel Tutor/a esportista (menors d'edat) 

✓ Signades per l'esportista 

✓ Signat i segellat pel Club. 

3. Adjuntar el DNI original de cada participant per la seva comprovació. 

4. Comunicar les baixes per a la prova en cas d'haver-hi 

(adjuntar/lliurar el justificant) 

5. Recollir els diplomes (Si es donen a pista) 

6. Recollir les llicències presentades 

7. Signar l'acta de la competició 

8. Fer complir als esportistes i tècnics del club les normatives vigents. 

 

Drets 

1. Rebre tota la informació relacionada amb la competició. 

2. Ser informats de qualsevol variació en la competició 

3. Realitzar el protesto indicant-ho en l'acta de la competició i 

comunicar-ho al Delegat de la competició 

4. Accedir a la taula de competició per ser informat/da dels aprovats 

5. Rebre l'informe al final de la competició amb els resultats de tots els 

esportistes presentats a la prova 
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A la taula de competició només pot accedir el Delegat del Club 

exclusivament, sent l'únic interlocutor vàlid. 

 

La funció del delegat és incompatible amb : 

 

➢ La d'esportista, tècnic/a o auxiliar. 

➢ Cap pare o persona del públic pot accedir a la taula competició.  

➢ Només està permès 1 Delegat per Club. 

➢ Tampoc està permès realitzar les funcions de Delegat del club a un 

altre Delegat que pertany a un altre club. 

 

No serà vàlid per a la competició inscriure un delegat o tècnic que després 

no estarà. Es sol·licitarà que el delegat l'inscrit a la prova realitzi el 

reglamentat en l’apartat de Deures. 

 

En el cas de realitzar un canvi d'última hora de delegat, s'haurà de 

presentar un certificat del club amb els motius de l'absència del delegat 

inscrit (justificant de l’absència) i sol·licitar l'acceptació del nou delegat, el 

qual haurà de presentar indubtablement la seva llicència federativa per 

realitzar les funcions de delegat pel seu club durant la competició. 

 

És obligatori : 

 

➢ La presentació de la llicència federativa de Delegat tal com indica el 

Reglament de Competicions. 

➢ El Club és el responsable del que comporta no disposar de delegat 

per a la competició i quines conseqüències es poden derivar. 

➢ No es poden dirigir al jurat de la prova. Qualsevol consulta o dubte 

l'han de dirigir per correu electrònic al Comitè de Jutges de la 

Territorial que correspongui. 
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ORGANITZACIÓ D’INICIACIÓ i CATEGORIES 

 

 

Iniciació D  

 

 

 

Iniciació C 

 

 

 

Iniciació B 

 

 

 

Iniciació A 

 

 

 

Certificat  

 

 

 

Debutants 

 

 

 

Competició 
Categories 

FF.OO. EN EDAT BENJAMÍ 

FF.OO. EN EDAT ALEVÍ 

LLIURE EN EDAT BENJAMÍ 

OPCIONAL 

OPCIONAL 

OPCIONAL 
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FORMAT i MESURES D’ESCOLA 
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MODALITATS 

 

REGLAMENT TÈCNIC 2020 

COMITÈ CATALÀ DE PATINATGE ARTÍSTIC 



                  Federació Catalana de Patinatge 

  
  

 

 NORMES GENERALS Reglament Tècnic 2020 

 

46 

MODALITAT LLIURE INDIVIDUAL 

CAMPIO 

CAMPIONATS CATALUNYA LLIURE INDIVIDUAL 

 

Les places pels campionats de Catalunya de Lliure Individual 

seran: 

 Femení Masculí 

Benjamí 24 12 

Aleví 24 12 

Infantil 24 12 

Cadet 24 12 

Juvenil 20 12 

Junior 20 12 

Sènior 20 12 

 

La distribució serà la següent :  

 

1. Participació dels pòdiums (places fixes) per territorials als Campionats de 

Catalunya Lliure Individual Femení: 

 

Barcelona         3 Girona  3 

Lleida          3 Tarragona  3 

 

 

2. Participació dels pòdiums (places fixes) per territorials als Campionats de 

Catalunya Lliure Individual Masculí: 

 

Barcelona         1 Girona  1 

Lleida          1 Tarragona  1 
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2. Les restants places, fins a 24, 20 ó 12, seran atorgades a les Territorials 

d’acord amb la classificació de l’any anterior del Campionat Catalunya de 

la categoria corresponent.  

3. Si una patinadora, en el seu campionat Territorial, assoleix la classificació 

per el Campionat de Catalunya corresponent però obté una puntuació de 

mitjana (disc curt i llarg) inferior a 4,5 en el sistema “White” o inferior als 

punts de nota en el programa llarg (Valor total del programa) indicats en 

el següent quadrant en el sistema “Rollart”, podrà optar, d’acord amb el 

seu club i Territorial, a participar en el campionat de Catalunya o en el 

campionat Federació. 

 

Categoria Nota en el programa llarg (Valor total programa) 

Benjamí 11 punts 

Aleví 13 punts 

Infantil 15 punts 

Cadet 18 punts 

Juvenil 20 punts 

Júnior 22 punts 

Sènior 24 punts 

 

4. Màxim 2 Places extraordinàries segons indica el propi reglament tècnic. 

5. En el cas que alguna Territorial no completi les places que li corresponen 

(places fixes o de qualitat), aquestes seran reemplaçades per les places 

extraordinàries, si n’hi  ha alguna, i si no per les places de reserva fins 

arribar al total de participants que li corresponguin. 
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ACORDS AMB LA FEDERACIÓ ANDORRANA PATINATGE 

 

Com a primer requisit, un esportista andorrà haurà de triar entre tenir 

passaport espanyol o andorrà i ja no hi haurà volta enrere. 

1. Amb passaport espanyol podrà participar en Campionats de Catalunya i 

competicions superiors (Espanya,..) i ho farà com a esportista d’un club 

de Lleida si no pot ser amb llicència per PA Andorra.  

En cas de no classificar-se per al Campionat de Catalunya participarà en 

la Copa Catalana, si es classifica segons criteri de la territorial de Lleida.  

L'esportista en aquest cas serà un participant més de la territorial de 

Lleida. 

 

2. En el cas de triar passaport andorrà, no podrà competir en el Campionat 

Catalunya haurà de participar en la Copa Catalana directament, tret que 

no li tregui plaça a un esportista de la territorial de Lleida que en aquest 

cas si podria prendre part. Competirà com a esportista del PA Andorra. 

 

Es permetrà la inscripció d'1 esportista màxim per categoria en condició 

Open, sempre que, en el campionat territorial, es classifiqui en posició per 

participar en el campionat de Catalunya, en aquest cas, el representat de la 

territorial de Lleida al Campionat Catalunya seria l’esportista classificat 

immediatament posterior. 

 

 Categoria BENJAMÍ Lliure Individual 

 

Els esportistes en edat Benjamí, si ho demanen, podran participar en el 

Campionat Territorial amb la iniciació A aprovada sempre i quan l’aprovin fins 

a 2 mesos abans del Campionat Territorial. 

Aquest temps és necessari per la planificació del Campionat Territorial. 

Podran participar en Campionats Catalans sempre i quan es classifiquin dins 

de les places que donen accés a les diferents competicions. 
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El reglament de Competició, com indicat, serà el Reglament Tècnic de la 

World Skate. 

 

L’esportista en edat Benjamí podrà escollir entre les següents dues opcions : 

 

Participar en Campionats Categories - Condicionants : 

Hauran de comunicar-ho al CCPA aportant la documentació corresponent 

El CCPA exclusivament homologarà la seva participació en Campionats. 

Es traurà la subllicència de Categoria Benjamí per competir. 

No podrà prendre part en cap competició d’iniciació.  

No es podrà tornar a iniciació  

 

No participar en Campionats Categories - Condicionants : 

Seguirà a iniciació fins assolir el Certificat d’Aptitud segons Reglament 

Tècnic 2019 FCP. 

Podrà prendre part a Interclubs. 

Classificar-se per la Copa Catalana Iniciacions. 

Seguirà amb llicència iniciació 
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D’acord amb la nova normativa, us detallem la distribució de places pels  

Campionats de Catalunya 2020, modalitat de Lliure Individual Femení. 

 

CAMPIONATS CATALUNYA 2020 

DISTRIBUCIÓ PLACES 

Lliure individual Femení 

PLACES 

FIXES 

1 BARCELONA 

2 BARCELONA 

3 BARCELONA 

4 GIRONA 

5 GIRONA 

6 GIRONA 

7 LLEIDA 

8 LLEIDA 

9 LLEIDA 

10 TARRAGONA 

11 TARRAGONA 

12 TARRAGONA 

PLACES 

QUALITAT 

13 BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA TARRAGONA 

14 BARCELONA BARCELONA BARCELONA GIRONA BARCELONA   BARCELONA 

15 BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA GIRONA TARRAGONA 

16 BARCELONA GIRONA TARRAGONA GIRONA BARCELONA BARCELONA TARRAGONA 

17 BARCELONA BARCELONA BARCELONA   TARRAGONA TARRAGONA BARCELONA 

18 BARCELONA GIRONA BARCELONA BARCELONA TARRAGONA BARCELONA BARCELONA 

19 GIRONA BARCELONA BARCELONA TARRAGONA TARRAGONA BARCELONA LLEIDA 

20 BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA GIRONA 

21 BARCELONA GIRONA LLEIDA BARCELONA TARRAGONA GIRONA BARCELONA 

22 GIRONA TARRAGONA BARCELONA LLEIDA BARCELONA BARCELONA TARRAGONA 

23 LLEIDA BARCELONA BARCELONA BARCELONA GIRONA BARCELONA TARRAGONA 

24 BARCELONA LLEIDA GIRONA BARCELONA LLEIDA BARCELONA BARCELONA 

PLACES 

RESERVA 

25 BARCELONA GIRONA BARCELONA BARCELONA TARRAGONA GIRONA BARCELONA 

26 LLEIDA LLEIDA GIRONA TARRAGONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

27 BARCELONA BARCELONA GIRONA TARRAGONA GIRONA LLEIDA GIRONA 

28 TARRAGONA BARCELONA BARCELONA TARRAGONA BARCELONA GIRONA GIRONA 

29 GIRONA TARRAGONA TARRAGONA GIRONA BARCELONA BARCELONA GIRONA 

30 GIRONA BARCELONA TARRAGONA BARCELONA TARRAGONA LLEIDA TARRAGONA 

31 GIRONA GIRONA LLEIDA BARCELONA GIRONA LLEIDA BARCELONA 

32 LLEIDA LLEIDA TARRAGONA BARCELONA GIRONA LLEIDA BARCELONA 
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D’acord amb la nova normativa, us detallem la distribució de places pels  

Campionats de Catalunya 2020, modalitat de Lliure Individual Masculí. 

 

CAMPIONATS CATALUNYA 2020 

DISTRIBUCIÓ PLACES 

Lliure individual Masculí 

PLACES 

FIXES 

 

1 BARCELONA 

2 GIRONA 

3 LLEIDA 

4 TARRAGONA 

PLACES 

QUALITAT 

 

5 TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA   BARCELONA TARRAGONA BARCELONA 

6   BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA GIRONA BARCELONA 

7   TARRAGONA TARRAGONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA TARRAGONA 

8   TARRAGONA GIRONA BARCELONA TARRAGONA BARCELONA BARCELONA 

9   BARCELONA BARCELONA BARCELONA GIRONA BARCELONA BARCELONA 

10   GIRONA BARCELONA TARRAGONA TARRAGONA LLEIDA   

11   LLEIDA TARRAGONA GIRONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

12     LLEIDA BARCELONA GIRONA LLEIDA BARCELONA 

PLACES 

RESERVA 

13     BARCELONA GIRONA BARCELONA LLEIDA LLEIDA 

14     BARCELONA GIRONA   BARCELONA   

15     GIRONA     BARCELONA   

16     GIRONA     TARRAGONA   

17     BARCELONA     BARCELONA   

18           BARCELONA   

19           GIRONA   

20           BARCELONA   

21           LLEIDA   
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CAMPIONAT FEDERACIÓ 

LLIURE INDIVIDUAL - FEMENÍ 

 

El Campionat Federació està destinat a les patinadores que no s’hagin 

classificat pel Campionat de Catalunya, havent participat en el seu 

corresponent Campionat Territorial.  

 

Podran participar també les patinadores que, tot i haver-se classificat pel 

campionat de Catalunya, hagin renunciat a la seva participació en el 

Campionat de Catalunya corresponent al obtenir una puntuació de mitjana 

(disc curt i llarg) inferior a 4,5 en el sistema “White” o inferior als punts de 

nota en el programa llarg (Valor total del programa) indicats en el següent 

quadrant en el sistema “Rollart”, sempre i quan estigui acordat amb el seu 

club i/o Territorial 

 

Categoria Nota en el programa llarg (Valor total programa) 

Benjamí 11 punts 

Aleví 13 punts 

Infantil 15 punts 

Cadet 18 punts 

Juvenil 20 punts 

Júnior 22 punts 

Sènior 24 punts 

 

Barem de Participació 

Sis patinadores per territorial i categoria, d’acord amb la seva classificació en 

el Campionat Territorial.  

 

Repesca de places d’altres territorials:  

Si una Territorial no completa les places que li corresponen, les vacants serien 

repescades per les altres Territorials, segons la fórmula següent:  
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En primer lloc tindria l’opció la Territorial organitzadora i després, seguint 

l’ordre alfabètic i partint de la Territorial organitzadora, serien cobertes les 

places de repesca.  

 

Modalitat 

Lliure Femení  

 

Competició 

Realitzaran el disc curt i llarg segons la normativa especifica per a cada 

categoria segons el reglament de World Skate  

 

Vestuari 

Els mallots seran de lliure elecció per les patinadores, no obstant, s’han 

d’ajustar a les normes establertes en el reglament.  

 

Data i Lloc de celebració 

Veure apartat “CAMPIONATS – CALENDARIS I SEUS DE COMPETICIÓ”  

 

Jutges i Calculadors 

El campionat FEDERACIÓ tindrà el següent jurat:  

 

➢ Tres Jutges 

➢ Un Jutge àrbitre 

➢ Un calculador Informàtic 

 

 

Per a la resta de condicions (integratius, temps, músiques, 

convocatòries, protocols d’obertura i cloenda, lliurament de trofeus i 

medalles, etc) s’aplicarà la normativa per als campionats de 

Catalunya de Lliure Individual. 
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COPA CATALANA 

LLIURE INDIVIDUAL FEMENÍ/MASCULÍ 

 

La COPA CATALANA està destinada a les patinadores, que NO hagin 

participat al Campionat de Catalunya ni en el Campionat Federació de Lliure, 

i que hagin competit prèviament en un campionat d’àmbit territorial d’aquesta 

modalitat. 

Podran participar també els patinadors que, tot i haver-se classificat pel 

campionat de Catalunya, hagin renunciat a la seva participació en el 

Campionat de Catalunya corresponent al obtenir una puntuació de mitjana 

(disc curt i llarg) inferior a 4,5 en el sistema “White” o inferior als punts de 

nota en el programa llarg (Valor total del programa) indicats en el següent 

quadrant en el sistema “Rollart”, sempre i quan estigui acordat amb el seu 

club i/o Territorial 

 

Categoria Nota en el programa llarg (Valor total programa) 

Benjamí 11 punts 

Aleví 13 punts 

Infantil 15 punts 

Cadet 18 punts 

Juvenil 20 punts 

Júnior 22 punts 

Sènior 24 punts 

 

 

Barem de Participació 

Tres patinadors/es per territorial i categoria, d’acord amb la seva classificació 

en el Campionat Territorial.  
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Repesca de places d’altres territorials:  

Si una Territorial no completa les places que li corresponen, les vacants serien 

repescades per les altres Territorials, segons la fórmula següent:  

En primer lloc tindria l’opció la Territorial organitzadora i després, seguint 

l’ordre alfabètic i partint de la Territorial organitzadora, serien cobertes les 

places de repesca.  

 

Modalitat 

Lliure Femení, Lliure Masculí, Solo Dance  

 

Competició 

Realitzaran el disc llarg segons la normativa especifica per a cada categoria 

segons el reglament World Skate . No es realitzarà el disc curt.  

 

Vestuari 

Els mallots seran de lliure elecció per les patinadores, no obstant, s’han 

d’ajustar a les normes establertes en el reglament. 

 

Data de realització 

La data de celebració d’aquest Campionat serà el primer cap de setmana del 

mes de desembre sempre que ho permeti el calendari de competició. 

 

Data i Lloc celebració 

Veure apartat “CAMPIONATS – CALENDARIS I SEUS DE COMPETICIÓ” 

 

Jutges i Calculadors 

La COPA CATALANA tindrà el següent jurat:  

 

➢ Tres Jutges 

➢ Un Jutge àrbitre 

➢ Un calculador Informàtic 



                  Federació Catalana de Patinatge 

  
  

 

 NORMES GENERALS Reglament Tècnic 2020 

 

56 

Escalfament i Execucions 

➢ Els grups d’entrenament seran com a màxim de 12 patinadors. 

➢ La durada serà de 30 minuts. 

➢ Els grups d’execució seran de 6 patinadors. 

 

 

 PER TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI ESTABLERT EN AQUEST APARTAT    

S’APLICARÀ LA NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONS ALS CAMPIONATS 

DE CATALUNYA 
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COPA CATALANA D’INICIACIÓ 

 

Normativa General - Iniciació 

La Copa Catalana d’Iniciació és una  Competició d’iniciació a nivell Català. 

Està destinada als patinadors/res que encara no han optat a categoria 

durant la temporada actual. 

 

Barem de participació 

➢ Podran participar 3 patinador/res per Territorial de cada nivell convocat. 

➢ Es podran repescar places entre territorials, fins un màxim de 12 

participants per nivell. 

➢ Cada territorial escollirà la manera de classificar els/les patinadors/res de 

la seva Territorial. 

 

Modalitats 

➢ Lliure Femení i Masculí (competiran junts) 

➢ Parelles d’Artístic 

➢ Parelles Dansa 

 

Categories 

Es convoquen les següents categories: 

➢ Proves d’ Iniciació: nivell D , C, B, A i Certificat per a Lliure 

individual  

 

Vestuari 

El vestuari és de lliure elecció sempre i quant s’ajusti a les normes 

establertes al Reglament. 

 

Inscripcions 

Els patinadors de Lliure individual seran inscrits a qualsevol nivell superior 

al que tenen aprovat a dia 1 de gener del any en curs. 
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Normativa Competició – INTEGRATIUS LLIURE 

S’ha de fer el disc de cada nivell amb tots els integratius corresponents, a 

excepció dels següents canvis:  

Iniciació D:  

S’ha d’executar el salt del tres en comptes de la puntada a la lluna. 

S’ha d’executar la pirueta interior d’un peu en comptes de la pirueta de dos 

peus. 

 

Iniciació C: 

S’ha d’executar el metz en comptes del salt del tres. 

S’ha d’executar la pirueta exterior endarrere en comptes de la pirueta interior 

endarrere. 

 

Iniciació B: 

S’ha d’executar el flip en comptes del metz. 

S’ha d’executar una de les dos piruetes de la Iniciació A (exterior endavant o 

exterior endarrere amb desplaçats) en comptes de la pirueta exterior 

endarrere. 

 

Iniciació A: 

S’ha d’executar l’Axel en comptes del flip. 

S’ha d’executar la pirueta baixa o d’Àngel (desplaçada amb tràvelings) en 

comptes de la pirueta exterior endarrere amb desplaçats. 

 

Certificat: 

S’ha d’executar un doble (Salchow o Metz) en comptes del flip en transició. 

S’ha d’executar una pirueta d’àngel (desplaçada amb tràvelings)  en comptes 

de la pirueta exterior endarrere coreogràfica. 

ACLARIMENT 

El fil ha de ser diferent en el cas que s’hagi realitzat com a element obligatori 

de certificat la Camel (ex: si es realitza Camel exterior enrere com a element 
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obligatori la Camel a executar de nivell superior haurà de ser amb qualsevol 

altre fil) 

 

 

En cas de no executar tots els integratius obligats és penalitzarà amb 0,3 en 

puntuació A. 
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MODALITAT FIGURES OBLIGATORIES 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA FIGURES OBLIGATÒRIES 

 

El nombre màxim de participants entre femení i masculí serà de 24 

patinadors/es per a cada categoria, distribuïts de la següent manera: 

➢ Es reserva una plaça fixa per territorial i categoria. 

 

➢ Dues places excepcionals per categoria d’acord amb la reglamentació 

actual. 

 

➢ La resta de places fins arribar a 24 es repartiran entre femení i masculí 

de forma proporcional a la participació en cada categoria en els 

diferents campionats Territorials i la seva distribució estarà d’acord 

amb la classificació de la temporada anterior (places de qualitat). 

 

En el cas de que en alguna categoria no hi haguessin les suficients places de 

qualitat del any anterior, aquestes es repartirien primer per la Territorial 

organitzadora del campionat i es seguiria per ordre alfabètic per les següents 

territorials.  

 

Tots els inscrits hauran d’haver assolit els mínims necessaris en el seu 

campionat Territorial, per poder participar en el campionat de Catalunya, 

d’acord amb el reglament tècnic. 

 

Els campionats es realitzaran prioritàriament en una pista doble per tal de 

poder disputar dues categories al mateix temps amb un jurat també doblat. 

La estructura de competició (sempre depenent del volum final de les  

categories) seria : 
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El dissabte al matí es faran dues categories, entrenaments, competició i 

lliurament de trofeus. Dues categories més el dissabte per la tarda i finalment 

les altres dues categories restants el diumenge pel matí. 

 

Categoria BENJAMÍ i ALEVÍ Figures Obligatòries 

 

Els esportistes en edats Benjamí i Aleví, si ho demanen, podran participar en 

el Campionat Territorial amb la iniciació B aprovada (edat Benjamí) o amb la 

iniciació A aprovada (edat Aleví) sempre i quan  l’aprovin fins a 2 mesos abans 

del Campionat Territorial.  

Aquest temps és necessari per la planificació del Campionat Territorial. 

Podrà participar en Campionats Catalans sempre i quan es classifiqui dins de 

les places que donen accés a les diferents competicions. 

 

L’esportista Benjamí o Aleví podrà escollir entre les següents dues opcions : 

 

Participar en Campionats Categories - Condicionants : 

Hauran de comunicar-ho al CCPA aportant la documentació corresponent 

El CCPA exclusivament homologarà la seva participació en Campionats. 

Es traurà la subllicència de Categoria Benjamí o Aleví per competir. 

Seguirà en competició sota el Reglament Tècnic WS 2019. 

No podrà prendre part a cap competició d’iniciació.  

No es podrà tornar a iniciació  

 

No participar en Campionats Categories - Condicionants : 

Seguirà en iniciació fins assolir el certificat segons Reglament Tècnic 2019 

de la FCP. 

Podrà prendre part a Interclubs. 

Classificar-se per la Copa Catalana Iniciacions. 

Seguirà amb llicència iniciació. 
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En cap cas es trauran els mínims per classificar-se per el Campionat de 

Catalunya. 

 

S’estableix el màxim de participants de 24 esportistes per categoria (la suma 

de femenins i masculins) segons Reglament. 

 

CAMPIONATS CATALUNYA 2020 

DISTRIBUCIÓ PLACES 

Figures Obligatòries - Femení 

  1 BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

PLACES 2 GIRONA GIRONA GIRONA GIRONA GIRONA GIRONA GIRONA 

FIXES 3 LLEIDA LLEIDA LLEIDA LLEIDA LLEIDA LLEIDA LLEIDA 

 4 TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA 

 5 BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

 6   BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA GIRONA BARCELONA 

 7   BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

 8     BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

 9     BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA GIRONA 

 10     BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

PLACES 11     BARCELONA TARRAGONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

 12     BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

QUALITAT 13     BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

 14     BARCELONA GIRONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

 15       BARCELONA   BARCELONA BARCELONA 

 16       BARCELONA   BARCELONA   

 17       BARCELONA   BARCELONA   

  18       BARCELONA   BARCELONA   

  19           BARCELONA   

  20           BARCELONA   

  21           BARCELONA   

  22           BARCELONA   

  23           BARCELONA   

  24           BARCELONA   

 25        

 26        

BENJAMÍ ALEVI INFANTIL CADET JUVENIL JÚNIOR SÈNIOR 
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CAMPIONATS CATALUNYA 2020 

DISTRIBUCIÓ PLACES 

Figures Obligatòries - Masculí 

 

  1 BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA 

PLACES 2 GIRONA GIRONA GIRONA GIRONA GIRONA GIRONA GIRONA 

FIXES 3 LLEIDA LLEIDA LLEIDA LLEIDA LLEIDA LLEIDA LLEIDA 

 4 TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA TARRAGONA 

 5   TARRAGONA   BARCELONA   BARCELONA   

PLACES 6           BARCELONA   

 7        

QUALITAT 8        

  9        

  10        
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CAMPIONATS TERRITORIALS NIVELL B  

 

FIGURES OBLIGATÒRIES NIVELL B 

 

Les Figures Obligatòries i Grups del Nivell B són les següents per les diferents 

Categories : 

 

SÈNIOR 

GRUPO 1 20 a/b 37 a/b 31 a/b 40 a/b 

GRUPO 2 21 a/b 36 a/b 38 a/b 40 a/b 

GRUPO 3 22 a/b 37 a/b 31 a/b 40 a/b 

GRUPO 4 23 a/b 36 a/b 38 a/b 40 a/b 

JÚNIOR 

GRUPO 1 20 a/b 33 a/b 16 36 a/b 

GRUPO 2 21 a/b 32 a/b 17 29 a/b 

GRUPO 3 22 a/b 33 a/b 17 36 a/b 

GRUPO 4 23 a/b 32 a/b 30 a/b 29 a/b 

JUVENIL 

GRUPO 1 13 19 a/b 15 20 a/b 

GRUPO 2 18 a/b 21 a/b 30 a/b 28 a/b 

GRUPO 3 19 a/b 22 a/b 16 28 a/b 

GRUPO 4 13 18 a/b 30 a/b 23 a/b 

CADET 

 
GRUPO 1 10 19 a/b 14 

GRUPO 2 11 18 a/b 15 

GRUPO 3 13 19 a/b 14 
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MODALITAT SOLO DANCE 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA SOLO DANCE 

 

1. El nombre total màxim de participants entre les categories  Aleví, Infantil, 

Cadet i Juvenil (Femení i Masculí) serà de 46. 

El nombre total màxim de participants entre les categories  Júnior i Sènior 

(Femení i Masculí) serà de 20. 

2. En totes les categories es faran els campionats Masculí i Femení per 

separat. 

3. Cada Territorial tindrà una plaça fixa per a cada Categoria en la que tingui 

participació en el seu corresponent Territorial.  

4. Hi podran haver dues places excepcionals per categoria d’acord amb el 

reglament del 2020. (Veure circular CIR-2018-22). 

5. Del total de 46 o de 20 places es restaran les places fixes i les excepcionals 

distribuïdes per conèixer les places variables a calcular. 

6. Es realitzarà la suma de tots els participants per categoria que han 

competit en les 4 territorials. 

7. El nombre de places variables obtingut segons el punt 5 es distribuiran 

aplicant la llei d’Hondt amb els valors obtinguts en el punt 6. 

8. Els participants que corresponen a cada Categoria i Territorial seran 

assignats de la següent manera: 

- Primer es repartiran les places fixes i excepcionals que corresponguin. 

- Les places variables es repartiran d’acord amb les places de qualitat 

assolides amb la classificació de la temporada anterior. 

En el cas de que en alguna categoria no hi haguessin les suficients places de 

qualitat del any anterior, aquestes es repartirien primer per la Territorial 

organitzadora del campionat i es seguiria per ordre alfabètic per les següents 

territorials. 
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Els patinadors/es en edat benjamí que hagin assolit el certificat de solo dance 

podran participar en els campionats Territorials i al de Catalunya en la 

categoria Aleví, però no podran ser inscrits pel campionat d’Espanya. 

En cap de les categories serà imprescindible que hagin de participar en una 

altre modalitat. 

Les places pel proper campionat de Catalunya de Solo Dance 2020, d’acord 

amb les classificacions d’aquesta temporada, seran les següents: 

 

CAMPIONATS CATALUNYA 2020 

DISTRIBUCIÓ PLACES Solo Dance 

  
ALEVI F. ALEVI M. INFANTIL F. INFANTIL M.  CADET F. CADET M. 

PLACES 
FIXES 

1 BARCELONA 

2 GIRONA 

3 LLEIDA 

4 TARRAGONA 

PLACES  

QUALITAT 

5 TARRAGONA   TARRAGONA   BARCELONA BARCELONA 

6 BARCELONA   TARRAGONA   TARRAGONA BARCELONA 

7 TARRAGONA   BARCELONA   BARCELONA   

8 TARRAGONA   BARCELONA   BARCELONA   

9 GIRONA   TARRAGONA   BARCELONA   

10 TARRAGONA   BARCELONA   BARCELONA   

11 GIRONA   BARCELONA   BARCELONA   

12     BARCELONA   BARCELONA   

13     TARRAGONA   BARCELONA   

14     TARRAGONA   BARCELONA   

15     TARRAGONA   TARRAGONA   

16     BARCELONA   TARRAGONA   

17     BARCELONA   BARCELONA   

18     BARCELONA   GIRONA   

19     TARRAGONA   BARCELONA   

20     GIRONA       

21     TARRAGONA       

22     BARCELONA       

23     TARRAGONA       

24     GIRONA       
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JUVENIL F. JUVENIL M. JUNIOR F. JUNIOR M. SENIOR F. SENIOR M. 

PLACES 

FIXES 

1 BARCELONA 

2 GIRONA 

3 LLEIDA 

4 TARRAGONA 

PLACES  

QUALITAT 

5 BARCELONA   GIRONA BARCELONA TARRAGONA GIRONA 

6 BARCELONA   TARRAGONA   BARCELONA   

7 BARCELONA   BARCELONA   BARCELONA   

8 TARRAGONA   TARRAGONA   TARRAGONA   

9 BARCELONA   GIRONA   BARCELONA   

10 GIRONA       GIRONA   

11         BARCELONA   

12         TARRAGONA   

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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COPA CATALANA SOLO DANCE 

 

La COPA CATALANA està destinada a les patinadores, que NO hagin 

participat al Campionat de Catalunya Solo Dance i que hagin competit 

prèviament en un campionat d’àmbit territorial d’aquesta modalitat. 

 

Barem de Participació 

Tres patinadors/es per territorial i categoria, d’acord amb la seva classificació 

en el Campionat Territorial.  

 

Repesca de places d’altres territorials:  

Si una Territorial no completa les places que li corresponen, les vacants serien 

repescades per les altres Territorials, segons la fórmula següent:  

En primer lloc tindria l’opció la Territorial organitzadora i després, seguint 

l’ordre alfabètic i partint de la Territorial organitzadora, serien cobertes les 

places de repesca.  

 

Modalitat 

Solo Dance  

 

Competició 

Realitzaran la Dansa Lliure segons la normativa especifica per a cada 

categoria segons el reglament World Skate . No es realitzaran les danses 

obligatòries ni l’Style Dance.  

 

Vestuari 

Els mallots seran de lliure elecció per les patinadores, no obstant, s’han 

d’ajustar a les normes establertes en el reglament. 
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Data de realització 

La data de celebració d’aquest Campionat serà el primer cap de setmana del 

mes de desembre sempre que ho permeti el calendari de competició. 

 

Data i Lloc celebració 

Veure apartat “CAMPIONATS – CALENDARIS I SEUS DE COMPETICIÓ” 

 

Jutges i Calculadors 

La COPA CATALANA tindrà el següent jurat:  

 

➢ Tres Jutges 

➢ Un Jutge àrbitre 

➢ Un calculador Informàtic 

 

Escalfament i Execucions 

➢ Segons reglament. 

 

 

 PER TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI ESTABLERT EN AQUEST APARTAT    

S’APLICARÀ LA NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONS ALS CAMPIONATS 

DE CATALUNYA 
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MODALITAT XOUS 

MO 

CAMPIONAT CATALUNYA GRUPS XOU 

DALITOUSMO 

1. El nombre total màxim de grups entre totes les categories serà de 48 

més el nombre de places de podi assolides l’any anterior en el 

campionat d’Europa i del Mon sempre i quan aquests grups obtinguin 

plaça per al Campionat de Catalunya a la seva Territorial. 

2. Cada Territorial tindrà una plaça fixa per a cada Categoria en la que 

tingui participació en el seu corresponent Territorial.  

3. Cada Territorial disposarà de les places de podi que els seus 

corresponents clubs hagin assolit en la temporada anterior en el 

Campionat d’Europa i en el del Món, sempre i quan aquests grups 

obtinguin plaça per al Campionat de Catalunya a la seva Territorial. 

 

El sistema per a calcular les places que corresponen a cada categoria i la seva 

distribució serà el següent: 

  

1. Del total de 48 places es restaran les places fixes de participació per 

conèixer les places variables a calcular. 

2. Es calcularan tots els grups participants en cada categoria en les 4 

territorials i la suma de cada un d’ells es multiplicarà pel següent 

factor: 

  Grups Quartets  : Factor 1,00 

  Grups Petits  : Factor 1,10 

  Grups Júniors : Factor 1,15 

  Grups Grans  : Factor 1,40 

 

Els valors obtinguts s’arrodoniran al enter superior si els decimals son 

0,5 o superior o al enter inferior si els decimals son menys de 0,5. 
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5. El nombre de places variables obtingut segons el punt 1 es distribuiran 

aplicant la llei d’Hondt amb els valors obtinguts en el punt 2 desprès 

d’aplicar els corresponents factors de correcció. 

6. Els grups que corresponen a cada Categoria i Territorial seran assignats 

de la següent manera: 

 

➢ Primer es repartiran les places fixes que corresponguin. 

➢ Les places variables es repartiran d’acord amb les places de qualitat 

assolides amb la classificació de la temporada anterior. 

➢ Finalment, a les 48 places assignades en els punts anteriors, s’afegiran 

les places que corresponguin dels clubs que van assolir pòdiums en el 

Europeo o Mundial a les seves corresponents Territorials. 

 

En el cas de que en alguna categoria no hi haguessin les suficients places de 

qualitat del any anterior, aquestes es repartirien primer per la Territorial 

organitzadora del campionat i es seguiria per ordre alfabètic per les següents 

territorials. 

 

 

Tots els participants hauran d’estar en possessió del 

corresponent certificat de Xou. 

Per competir en el 2020 ha d’haver aprovat el certificat abans del 31 de 

desembre de 2019. Qualsevol titulació obtinguda posteriorment a aquesta 

data no serà vàlida per la participació en el Campionats de Catalunya de Xous 

2020.  

 

 

Altres Aspectes 

El sorteig de l’ordre de sortida dels grups en el campionat serà obert al 

públic i retransmès per streaming amb els següents condicionants: 
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• En el bombo 1 hi haurà els grups que han anat al campionat d’Europa 

o del Mundial la temporada anterior. 

• En el bombo 2 Els primers classificats de cada Territorial. Si el primer 

està en el bombo anterior llavors s’agafarà el següent en la 

classificació. 

• En el bombo 3 la resta de participants. 

 

Els primers en l’ordre de sortida seran els del bombo 3 després els del 2 i 

finalment els del 1. 

 

Els patinadors integrants d’un Grup Xou (en tots els casos), seran 

oficialment els que estiguin reflectits en la inscripció oficial de la 

competició (titulars i reserves). 

S’haurà de lliurar obligatòriament el DNI original (o en el seu defecte 

fotocòpia DNI compulsada) del delegat, esportistes, tècnic nivell 2 o 

superior i auxiliars (tècnics nivell 1, coreògrafs, etc) al Delegat de la 

competició durant els entrenaments oficials. 

 

Els inscrits al Campionat per poder estar a pista amb els esportistes 

hauran de tenir llicència federativa de la Temporada de la competició de 

Delegat, Tècnic o Auxiliar. 

 

Les acreditacions són concedides pel Comitè Català de Patinatge Artístic, 

organitzador del Campionat Catalunya Xous 2019, a delegat, esportistes, 

tècnic nivell 2 o superior i auxiliars (maquillatge, ajudants vestuari, tècnics 

nivell 1, coreògrafs, etc) segons relació inscrits de cada Grup Xou. 

Es lliuraran acreditacions extres per als assistents del Grup Xou 

(maquillatge, vestuari, ...) segons les següents condicions: 

 

• Fins a 10 esportistes  1 acreditació 

• Des de 11 esportistes  2 acreditacions 

• Des de 21 esportistes  3 acreditacions 
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Aquests acreditats “extres” podran estar a la grada d’esportistes el dia 

de la competició. 

 

Als xofers d’autobús se’ls donarà una entrada sempre que ho demani el 

Club. 

 

Els esportistes reserves d’un Grup Xou hauran de portar la mateixa 

indumentària que els titulars del Grup Xou i estar a la porta entrada pista 

preparats per entrar a patinar en cas de necessitat. 

Principalment en els Grups Xous Quartets que la baixa d’un integrant del 

Grup durant la competició comporti no complir amb el mínim de 

participants del Grup Xou. 

Aquest reserva no pot estar vestit de carrer ni estar sols amb el xandall 

ni sense patins. 

 

Per la resta de categories de Grups Xous (Grans, Petits, Júniors) si els 

reserves no han d’entrar a substituir a ningú durant la competició podran 

estar amb xandall i sense patins, sempre i quan la baixa d’un integrant 

no comporti no complir amb el mínim de participants del Grup Xou. 

 

Els clubs hauran de comunicar al delegat de la competició la funció dels 

reserves en la competició per estar identificats en tot moment. 

 

La música de la competició serà la registrada en el moment de la 

inscripció. Si és vol posar una música preparada només per als 

entrenaments oficials l’hauran de portar en USB (no s’acceptarà CD) 

 

L’organització del Campionat de Catalunya de Xous només acceptarà la 

participació del delegat, esportistes, tècnic nivell 2 o superior i auxiliars 

(tècnics nivell 1, coreògrafs, etc) que hagin estat inscrits correctament 

dins dels terminis marcats per la Competició. 
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Així mateix no és permetrà el canvi de la música del ball competició que 

s’hagi registrat en el moment de realitzar la inscripció al Campionat a no 

ser que hi hagin problemes tècnics en el Campionat per el que es demana 

que sempre es porti un USB amb la música. 

 

L’organització no realitzarà cap acreditació addicional, ni concedirà 

autorització, ni realitzarà documents de compromís, etc a persones que 

no estiguin inscrites al Campionat de Catalunya Xous segons els terminis 

i condicions reflectides en la Convocatòria del Campionat. 

 

Es contemplen les següents modalitats reglamentades (d’acord amb World 

Skate): 

Quartets Cadet :   Mínim 13 anys i màxim 15. 

Quartets Júnior :   Mínim 13 anys i màxim 18. 

Quartets Sèniors : Mínim 13 anys.   

Grups Júnior  :       Mínim 13 anys i màxim 18.   

Grups Petits :      Mínim 13 anys.  

Grups Grans  :     Mínim 13 anys.   

Les edats mínima i màxima són els anys a complir durant la temporada de la 

competició. 

Excepcionalment, durant la temporada 2020 es permetrà participar fins el 

campionat de Catalunya amb patinadors que compleixin 12 anys el 2020, 

tenint en compte que, una vegada finalitzat el Campionat de Catalunya, no 

s’acceptarà cap canvi d’esportista ni s’inscriurà a cap campionat superior. 

Els campionats de Catalunya dels grups Quartet Cadet i Júnior es disputaran 

junt amb la Copa Catalana de Grups Xou.  

Es realitzaran neteges de pista d’acord amb el volum de grups participants 

de cada categoria i coordinat amb el Comitè Català de Patinatge Artístic i del 
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Comitè Català de Jutges i Calculadors i aquestes quedaran reflectides en el 

horari de la competició abans del sorteig de l’ordre de sortida. 

 

ACORDS AMB LA FEDERACIÓ ANDORRANA PATINATGE 

Els grups xous del PA Andorra participaran directament en la copa catalana 

xous, sigui quina sigui la seva classificació en el Campionat Territorial de 

Lleida. 
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Les places pel proper campionat de Catalunya de Xous 2020, d’acord amb les 

classificacions d’aquesta temporada, seran les següents: 

 

CAMPIONATS CATALUNYA 2020 

DISTRIBUCIÓ PLACES 

Xous 

  

XOU GRAN XOU PETIT 
XOU 

JÚNIOR 

XOU 

QUARTET 
SÈNIOR 

XOU 

QUARTET 
JÚNIOR 

XOU 

QUARTET 
CADET 

PLACES 

FIXES 

1 BARCELONA 

2 GIRONA 

3 LLEIDA 

4 TARRAGONA 

PLACES  
QUALITAT 

5 GIRONA TARRAGONA TARRAGONA BARCELONA  TARRAGONA BARCELONA 

6 GIRONA GIRONA GIRONA BARCELONA  BARCELONA GIRONA 

7 BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA  TARRAGONA   

8 TARRAGONA GIRONA GIRONA GIRONA  BARCELONA   

9 BARCELONA BARCELONA TARRAGONA GIRONA     

10 GIRONA BARCELONA GIRONA LLEIDA     

11 GIRONA BARCELONA GIRONA BARCELONA     

12 LLEIDA BARCELONA BARCELONA GIRONA     

13 BARCELONA BARCELONA LLEIDA TARRAGONA     

14   LLEIDA BARCELONA       

15   GIRONA BARCELONA       

16   LLEIDA BARCELONA       

17   LLEIDA BARCELONA       

18   BARCELONA         

19   BARCELONA         

20   GIRONA         

21   BARCELONA         

22             

23             

24                
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COPA CATALANA GRUPS XOUS 

 

La Copa Catalana de Grups Xou està destinada a grups, que no hagin 

participat al Campionat de Catalunya, i que hagin competit prèviament en un 

campionat d’àmbit territorial d’aquesta modalitat. 

 

 EDATS  

Quartets Cadet De 13 a 15 

Quartets Júnior De 13 a 18 

Quartets Sènior 13 o mes 

Grups Júnior De 13 a 18 

Grups Petits 13 o mes 

Grups Grans 13 o mes 

 

Les edats mínima i màxima són els anys a complir durant la temporada de la 

competició. 

Excepcionalment, durant la temporada 2020 es permetrà participar fins la 

Copa Catalana amb patinadors que compleixin 12 anys el 2020, tenint en 

compte que, una vegada finalitzada aquesta competició, no s’acceptarà cap 

canvi d’esportista ni s’inscriurà a cap campionat superior. 

 

 

Tots els participants hauran d’estar en possessió del corresponent 

certificat de Xou. 
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Per competir en el 2020 ha d’haver aprovat el certificat abans del 31 de 

desembre de 2019. Qualsevol titulació obtinguda posteriorment a aquesta 

data no serà vàlida per la participació a la Copa Catalana de Xous 2020.  

 

Inscripcions 

 

Cap patinador/a es pot inscriure si ha participat en el Campionat de Catalunya 

exceptuant els esportistes que, tot i haver participat en el Campionat de 

Catalunya de Grups Xou, ho han fet en el mateix club però en diferent 

categoria. 

 

Els patinadors integrants d’un grup ( en tots els casos ), seran oficialment els 

que estiguin reflectits en la inscripció oficial de la competició, (participants + 

reserves).   

 

 

Barem de participació 

 

GRUP-XOU Quartets Sènior Cada Territorial tindrà participació de 4  

GRUP-XOU Quartet Cadet Cada Territorial tindrà participació de 4 

GRUP-XOU Quartet Júnior Cada Territorial tindrà participació de 4 

GRUP-XOU Petits   Cada Territorial tindrà participació de 4  

GRUP-XOU Grans   Cada Territorial tindrà participació de 4 

GRUP-XOU Júnior   Cada Territorial tindrà participació de 4 

 

 

Repesca de places de grups d’altres territorials: 

 

Hi podrà haver substitucions fins a un màxim de 16 grups per categoria. 

 

Si una Territorial no completa les places que li corresponen, les vacants serien 

repescades per les altres Territorials, segons la fórmula següent: 
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➢ En primer lloc tindria l’opció la Territorial organitzadora i després, 

seguint l’ordre alfabètic i partint de la Territorial organitzadora, serien 

cobertes les places de repesca. 

 

 

 

Competició 

 

Entrenaments i escalfaments   

L’ordre de sortida del campionat es realitzarà per sorteig.  

Els temps d’entrenaments oficials seran els mateixos que en el Campionat de 

Catalunya. 

Es realitzaran neteges de pista d’acord amb el volum de grups participants 

de cada categoria i coordinat amb el Comitè Català de Patinatge Artístic i del 

Comitè Català de Jutges i Calculadors i aquestes quedaran reflectides en el 

horari de la competició abans del sorteig de l’ordre de sortida. 

 

Per a la resta de normatives, s’aplicarà el reglament tècnic del corresponent 

any. 

 

 

Jutges i calculadors 

Els components oficials seran els següents: 

 

➢ Tres Jutges 

➢ Un Jutge àrbitre 

➢ Un calculador Informàtic 

 

 

Llicencies 
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Les llicències junt amb el DNI (o en el seu defecte fotocopia compulsada) dels 

patinadors, delegat, tècnics i coreògrafs s’hauran de lliurar al delegat de la 

competició durant els entrenaments oficials. 

 

En el cas que s’hagi de comunicar algun canvi o aclariment de la competició, 

és convocarà als delegats dels grups durant els 30 minuts previ a l’inici de la 

competició del matí o tarda.  

 

Per això cal que tots els delegats de tots grups i modalitat estiguin al pavelló 

30 minuts abans de l’inici de la competició, per si se’ls crida. 

 

 

 

Acreditacions 

Les persones autoritzades per acreditació per grup seran:  

➢ Un delegat del grup  

➢ Un tècnic i un coreògraf (auxiliar) o dos tècnics.  

 

També es lliuraran acreditacions extres per els assistents del Grup 

(maquilladores, etc.) segons les següents condicions: 

➢ Fins a 10 patinadors/es  1 acreditació 

➢ Des de 11 patinadors/es  2 acreditacions 

➢ Des de 21 esportistes  3 acreditacions 

Aquests acreditats “extres” podran estar a la grada d’esportistes el dia 

de la competició. 

 

Als xofers d’autobús se’ls donarà una entrada  (sempre que ho demanin els 

clubs) 

 

Els esportistes reserves d’un Grup Xou hauran de portar la mateixa 

indumentària que els titulars del Grup Xou i estar a la porta entrada pista 

preparats per entrar a patinar en cas de necessitat. 
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Principalment en els Grups Xous Quartets que la baixa d’un integrant del 

Grup durant la competició comporti no complir amb el mínim de 

participants del Grup Xou. Aquest reserva no pot estar vestit de carrer ni 

estar sols amb el xandall ni sense patins. 

 

Per la resta de categories de Grups Xous (Grans, Petits, Júniors) si els 

reserves no han d’entrar a substituir a ningú durant la competició podran 

estar amb xandall i sense patins, sempre i quan la baixa d’un integrant 

no comporti no complir amb el mínim de participants del Grup Xou. 

 

Els clubs hauran de comunicar al delegat de la competició la funció dels 

reserves en la competició per estar identificats en tot moment. 

 

La música de la competició serà la registrada en el moment de la 

inscripció. Si és vol posar una música preparada només per als 

entrenaments oficials l’hauran de portar en USB (no s’acceptarà CD) 

 

L’organització del Campionat de Catalunya de Xous només acceptarà la 

participació del delegat, esportistes, tècnic nivell 2 o superior i auxiliars 

(tècnics nivell 1, coreògrafs, etc) que hagin estat inscrits correctament 

dins dels terminis marcats per la Competició. 

 

Així mateix no és permetrà el canvi de la música del ball competició que 

s’hagi registrat en el moment de realitzar la inscripció al Campionat a no 

ser que hi hagin problemes tècnics en el Campionat per el que es demana 

que sempre es porti un USB amb la música. 

 

L’organització no realitzarà cap acreditació addicional, ni concedirà 

autorització, ni realitzarà documents de compromís, etc a persones que 

no estiguin inscrites al Campionat de Catalunya Xous segons els terminis 

i condicions reflectides en la Convocatòria del Campionat. 
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GRUPS XOU PROMOCIÓ 

 

 

 

 EDATS 

Grups Júnior De 10 a 18 

Grups Petits 10 o mes 

Grups Grans 10 o mes 

Quartets  10 o mes 

 

Les edats mínima i màxima són els anys a complir durant la temporada de la 

competició. 

 

El Campionat de Catalunya de Grups Xou de promoció està destinat a grups 

que s’inicien en aquesta modalitat i que hagin participat en un Campionat 

territorial de Grups Xou de promoció.  

 

Es permetrà la participació de :  

 

• Grups formats per alguns patinadors que NO tinguin el certificat de xous.  

• Grups formats per patinadors que tots tinguin el certificat de xous. 

• Grups formats per patinadors que cap tingui el certificat de xous. 
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Inscripcions 

 

Cap patinador/a es pot inscriure si ha participat en el Campionat de Catalunya 

o en la Copa Catalana de Grups Xous. 

 

Els patinadors integrants d’un grup (en tots els casos), seran oficialment els 

que estiguin reflectits en la inscripció oficial de la competició, (participants 

+ reserves).   

 

 

Barem de participació 

 

GRUP-XOU Petits  Cada Territorial tindrà participació de 4  

GRUP-XOU Grans  Cada Territorial tindrà participació de 4 

GRUP-XOU Juvenil  Cada Territorial tindrà participació de 4 

GRUP-XOU Quartet  Cada Territorial tindrà participació de 4 

 

 

Repesca de places de grups d’altres territorials: 

 

Hi podrà haver substitucions fins a un màxim de 16 grups per categoria. 

 

Si una Territorial no completa les places que li corresponen, les vacants serien 

repescades per les altres Territorials, segons la fórmula següent: 

 

• En primer lloc tindria l’opció la Territorial organitzadora i després, 

seguint l’ordre alfabètic i partint de la Territorial organitzadora, serien 

cobertes les places de repesca. 
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COMPETICIÓ 

 

Entrenaments i escalfaments   

L’ordre de sortida del campionat es realitzarà per sorteig.  

Els temps d’entrenaments oficials seran els mateixos que en el Campionat de 

Catalunya. 

Es realitzaran neteges de pista d’acord amb el volum de grups participants 

de cada categoria i coordinat amb el Comitè Català de Patinatge Artístic i del 

Comitè Català de Jutges i Calculadors i aquestes quedaran reflectides en el 

horari de la competició abans del sorteig de l’ordre de sortida. 

Per a la resta de normatives, s’aplicarà el reglament tècnic del corresponent 

any. 

 

Jutges i calculadors 

Els components oficials seran els següents: 

 

Tres Jutges 

Un Jutge àrbitre 

Un calculador Informàtic 

 

Llicencies 

Les llicències junt amb el DNI (o en el seu defecte fotocopia compulsada) dels 

patinadors, delegat, tècnics i coreògrafs s’hauran de lliurar al delegat de la 

competició durant els entrenaments oficials. 

 

En el cas que s’hagi de comunicar algun canvi o aclariment de la competició, 

és convocarà als delegats dels grups durant els 30 minuts previ a l’inici de la 

competició del matí o tarda.  

Per això cal que tots els delegats de tots grups i modalitat estiguin al pavelló 

30 minuts abans de l’inici de la competició, per si se’ls crida. 

 

Acreditacions 
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Les persones autoritzades per acreditació per grup seran:  

 

➢ Un delegat del grup  

➢ Un tècnic i un coreògraf (auxiliar) o dos tècnics.  

També es lliuraran acreditacions extres per els assistents del Grup 

(maquilladores, etc.) segons les següents condicions: 

 

➢ Fins a 10 patinadors/es  1 acreditació 

➢ Des de 11 patinadors/es  2 acreditacions 

➢ Des de 21 esportistes  3 acreditacions 

 

Aquests acreditats “extres” podran estar a la grada d’esportistes el dia 

de la competició. 

 

Als xofers d’autobús se’ls donarà una entrada  (sempre que ho demanin els 

clubs) 

 

Els esportistes reserves d’un Grup Xou hauran de portar la mateixa 

indumentària que els titulars del Grup Xou i estar a la porta entrada pista 

preparats per entrar a patinar en cas de necessitat. 

Principalment en els Grups Xous Quartets que la baixa d’un integrant del 

Grup durant la competició comporti no complir amb el mínim de 

participants del Grup Xou.  

Aquest reserva no pot estar vestit de carrer ni estar sols amb el xandall 

ni sense patins. 

 

Per la resta de categories de Grups Xous (Grans, Petits, Júniors) si els 

reserves no han d’entrar a substituir a ningú durant la competició podran 

estar amb xandall i sense patins, sempre i quan la baixa d’un integrant 

no comporti no complir amb el mínim de participants del Grup Xou. 
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Els clubs hauran de comunicar al delegat de la competició la funció dels 

reserves en la competició per estar identificats en tot moment. 

 

La música de la competició serà la registrada en el moment de la 

inscripció. Si és vol posar una música preparada només per als 

entrenaments oficials l’hauran de portar en USB (no s’acceptarà CD) 

 

 

L’organització del Campionat de Catalunya de Xous només acceptarà la 

participació del delegat, esportistes, tècnic nivell 2 o superior i auxiliars 

(tècnics nivell 1, coreògrafs, etc) que hagin estat inscrits correctament 

dins dels terminis marcats per la Competició. 

 

Així mateix no és permetrà el canvi de la música del ball competició que 

s’hagi registrat en el moment de realitzar la inscripció al Campionat a no 

ser que hi hagin problemes tècnics en el Campionat per el que es demana 

que sempre es porti un USB amb la música. 

 

L’organització no realitzarà cap acreditació addicional, ni concedirà 

autorització, ni realitzarà documents de compromís, etc a persones que 

no estiguin inscrites al Campionat de Catalunya Xous segons els terminis 

i condicions reflectides en la Convocatòria del Campionat. 
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MODALITAT INLINE 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INLINE 

 

No hi ha un nombre establert de esportistes de Patinatge Artístic Inline per 

participar en el campionat. 

Es seguirà el reglament establert per el World Skate. 
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MODALITAT PARELLES ARTÍSTIC 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PARELLES ARTÍSTIC 

 

No hi ha un nombre establert de parelles per participar en el campionat. 

Es seguirà el reglament establert per el World Skate. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PARELLES ARTÍSTIC 

PROMOCIONALS 
 

Categories Cadet, Juvenil, Júnior i Sènior 

 

S’aplicarà el Reglament Tècnic de Patinatge Artístic de la CERS 

http://www.cers-rollerskating.eu/media/files/CERS_RULE_BOOK_2019_FINAL.pdf 

per a les categories de Parelles Artístic Promocional Cadet, Juvenil, Júnior i 

Sènior amb les condicions que estableixin per poder participar la temporada 

2020 en les competicions internacionals organitzades per WSE Artístic. 

 

 

COPA CATALANA PARELLES ARTÍSTIC 

 

Normativa Competició  (S’aplicarà el reglament establert per a les 

Parelles d’Artístic Promocional 2020.) 

 

Integratius Parelles Artístic 

S’ha de fer el disc del nivell promocional corresponent amb tots els integratius 

establerts. Donat que realitzen el disc llarg no podran fer cap integratiu del 

http://www.cers-rollerskating.eu/media/files/CERS_RULE_BOOK_2019_FINAL.pdf
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nivell superior. Les penalitzacions aplicables seran les establertes en el 

reglament de parelles d’artístic promocional. 

 

Durada Disc és l’establerta per cada nivell de parelles d’artístic  promocional 

   

Entrenaments  

Els entrenaments oficials de lliure tindran una durada de 10 minuts en grups 

de 6 parelles com a màxim. 

 

 

 

COPA CATALANA PARELLES ARTÍSTIC INICIACIÓ 

 

 

➢ Parelles d’Artístic de les categories Benjamins, Alevins e Infantils 

Promocionals. 

 

S’aplicarà el reglament establert per a les Parelles d’Artístic Promocional 

2020.) 
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MODALITAT PARELLES DANSA 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PARELLES DANSA 

 

No hi ha un nombre establert de parelles per participar en el campionat. 

S’aplicarà el reglament establert per World Skate. 

 

 

 

 

COPA CATALANA PARELLES DANSA INICIACIÓ 

 

➢ Prova d’Accés Directe Aleví-Infantil, Cadet-Juvenil i Júnior-Sènior per a 

Parelles de dansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


