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1. PRESENTACIÓ 

Presentem la primera edició de les Bases de Competició de l’Skateboarding per la 

Federació Catalana de Patinatge.  

Aquesta lliga esportiva es crea amb la intenció de que sigui el primer document en 

estandarditzar i guiar com fer un campionat català reglat i avalat per la FCP i que aplegui 

a les diferents escoles i clubs catalans en un mateix esdeveniment a tres possibles 

proves a fer, promocionant i potenciant així, el creixement de clubs i federats dins 

d'aquest nou esport olímpic. 

A més volem fer-ho des de les bases, ja que creiem que és el futur d'aquest esport i amb 

aquest tipus de competicions , oferim als més petits que practiquen l'skateboarding, una 

forma d’exposar els seus avanços al mateix temps que gaudeixen de l´amistat i la 

companyonia que es donen en aquests esdeveniments, a més de dotar als clubs, escoles 

i tècnics, d´una eina com són les competicions, per avaluar l’aprenentatge dels seus 

alumnes, com per donar-los objectius periòdics, per  mantenir-los motivats. 

Plantegem diferents Sistemes i categories de competicions, per a que cada Club/Entitat 

esportiva segons la seva capacitat i necessitats puguin realitzar un tipus o un altre de 

competicions. Aquest document es una guia de mínims de qualitat per a que cada Club 

o entitat que vulgui formar part de la Lliga Catalana de Skateboarding, tingui una guia 

de com organitzar i dur a terme una competició. 

 

2. Quins són els objectius i motivacions per crear la Lliga Catalana 

d’Skateboarding? 

▪ En primer lloc el nostre objectiu principal és crear un entorn segur i adequat on els 

nostres alumnes puguin desenvolupar el seu esport d'una forma saludable i amb 

totes les garanties. Valorats d’una forma objectiva i equitativa per a tots i totes 

els/les participants. 

▪ En segon lloc, utilitzar l'esport de competició com una eina didàctica més, que ajudi 

a preparar els esportistes d'una forma saludable i honesta, fomentant els valors com: 

o El respecte 

o La empatia 

o La higiene personal 

o La companyonia 

o Les habilitats socials 

o Esperit d’autosuperació 

o Intel·ligència emocional 

▪ En tercer lloc, potenciar l'esport de base, creiem que tenim una base de petits skaters 

amb un potencial increïble, volem crear les condicions necessàries i posar-les al seu 

abast, perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial esportiu i personal. 

▪ Tenim molt clar, que per formar un/a campió/na de la manera més equilibrada, cal 

que estigui envoltat de molts altres esportistes que lluiten pels seus objectius igual 

que ell/a, sense que necessàriament siguin aquests els mateixos, d'aquesta manera 

es crea un vincle de tu a tu, on ningú es creu millor que ningú i els egos són més 

fàcilment dirigits. 
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3. Calendari 

El Club o entitat organitzadora haurà de comunicar, com a tard, abans de la finalització 

del darrer trimestre de l’any anterior quines dates té previst realitzar l’esdeveniment, 

per a l’organització del calendari anual. 

En el cas de tenir una data que es solapi amb altres esdeveniments de la pròpia Lliga, es 

valorarà la veterania, qualitat de l’esdeveniment, així com el número d’incidències entre 

d’altres. Per valorar quin esdeveniment té prioritat per escollir data. 

 

4. Localització i Instal·lacions 

Les proves també han de comunicar quines dates té previst realitzar l’esdeveniment, 

dins del mateix termini que el calendari. Així mateix caldrà especificar on es realitzaran 

i que conten amb les garanties mínimes de seguretat: 

▪ Ambulància 

▪ WC/Sanitaris o opció propera d’aquests. 

▪ Aforament suficient. 

▪ Instal·lacions homologades. 

 

5. Modalitats 

A la lliga trobarem dos grans modalitats: El Street i el Park. 

5.1. Street 

Consisteix en desplaçar-se sobre un monopatí dins d'una zona delimitada per 

l'organització i durant un temps i/o un número de repeticions determinades, en la qual 

s'han d'executar maniobres sobre el sòl o sobre els diferents obstacles de la zona (bancs, 

baranes, plànols inclinats, rampes, escales, etc.). 

5.2. Park 

▪ Park: consisteix en desplaçar-se sobre un monopatí dins d'un Park (espai 

predominant d’elements verticals i no d’obstacles) amb diferents zones, alçades, 

desnivells, etc. delimitat i construït per a tal ús, executant maniobres durant un 

temps i/o unes repeticions determinades per l'organització. 

▪ Pool americà: consisteix a transitar i executar maniobres per un espai en forma de 

piscina, que es diferencia del park bàsicament per ser més petit , vertical i amb 

cooping de pedra, imitant les piscines típiques americanes. 

 

 

 

6. Tipus de competicions 

Les categories de competicions venen determinades per la possibilitat d’assistència dels 

participants, on cada competició tindrà una puntuació màxima per al guanyador/a, per 

al rànquing de la Lliga FCP. 
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El tipus de competició pot variar tenint en compte l’assistència de Riders internacionals, 

estatals, nacionals, territorials, regionals o només locals. 

En el cas de tenir una assistència internacional la competició passarà a la màxima 

puntuació del rànquing FCP. 

El sistema de competició pot variar segons el tipus de competició realitzada, i el 

participant en aquesta. Aquesta adaptació està enfocada a competicions de nivell 

iniciació de nivell Local, on l’objectiu d’aquestes es el foment de la pràctica esportiva i 

de competició. La FCP es reserva el dret de modificar la puntuació de la prova segons la 

instal·lació, el sistema de competició i la tipologia de la participació. 

6.1.  Competició Local, Barcelona. Competició amb màxima puntuació de 250 punts. 

6.2.  Competició Regional, comarca Barcelonès. Competició amb màxima puntuació 

de 500 punts. 

6.3.  Competició Territorial, Província de Barcelona. Competició amb màxima 

puntuació de 750 punts. 

6.4.  Competició Nacional, Catalunya. Competició amb màxima puntuació de 1000 

punts. 

 

7. Categories de participants 

L’objectiu d’aquesta divisió és poder comparar els nivells dels participants amb seny i 

optimitzar d'aquesta forma cada categoria. Tot i que les categories a fer dins de cada 

competició vindrà condicionat per les franges d’edat i/o el nivell dels participants. 

Com a participant, només es pot escollir una categoria en la que participar en cada 

competició. Aquesta limitació es per garantir que no hi hauran participants que es 

puguin ficar en diferents categories amb l’únic objectiu d’agafar experiència, per 

després aconseguir millor resultats en categories superiors. 

Residirà en el criteri de cada organitzador premiar al millor o dos millors riders de cada 

categoria, l’opció de competir el mateix dia en una categoria per sobre de la seva, 

potenciant així que els més joves es puguin apropar als més grans i motivar-los. 

7.1. Principiants: és mixte y comprèn totes les edats. No puntua a nivell Rànquing FCP. 

7.2. Open Masculí: enfocat a patinadors amb més nivell de gènere masculí. 

▪ Menys de 10 anys 

▪ Entre de 10 a 13 anys 

▪ Entre de 14 a 17 anys 

▪ Més de 18 anys 

7.3. Open Femení: Enfocat a patinadores amb més nivell de gènere femení. 

▪ Menys de 10 anys 

▪ Entre de 10 a 13 anys 

▪ Entre de 14 a 17 anys 

▪ Més de 18 anys 

7.4. Open Mixte: L’organització de la competició es reserva el dret de poder determinar 

la categoria open mixte en cas de baixa participació d’un dels dos gèneres. 
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8. Drets i deures del Participant 

8.1 Tots els competidors hauran de presentar DNI/Passaport/NIE i llicència federativa 

(competició FCP). En el cas dels Campionats Open, no cal ser espanyol per accedir 

als premis, encara que si és imprescindible haver nascut a Catalunya o tenir 

veïnatge civil català i llicència federativa catalana per a poder conformar el 

rànquing final FCP. 

8.2 En la darrera competició anual trobarem podi de cada categoria FCP només per 

a federats, on la FCP, proveirà les medalles per aquest premi. 

8.3 La FCP proveirà de medalles per a les competicions oficials que compleixin els 

requisits de les Bases de Competició. 

8.4 Els membres designats de la FCP poden fer entrega de les medalles esmentades 

a cada competició. 

8.5 Per computar per el rànquing final de la FCP caldrà haver puntuat  un mínim de 

2 proves de les establertes. La categoria “principiants” no compta i no computa 

per al rànquing final. 

8.6 Per puntuar al rànquing de la Lliga FCP, el participant ha d’estar inscrit amb 

llicència federativa en vigor. 

8.7 Un participant o tècnic no pot distorsionar els jutges durant el transcurs d’una 

competició. Aquest acte serà motiu de desqualificació i expulsió de la mateixa 

competició. 

 

9. Llicències i assegurances 

9.1.  Els participants que tinguin llicència federativa autonòmica, estaran exempts de 

pagar les taxes corresponents a l'assegurança. 

9.2. Els participants que no es puguin acollir al punt  6.1 de les bases de competició, 

seran proveïts per l’organització d’una assegurança mitjançant el pagament 

d'una taxa especial amb vigència només durant la prova específica. 

 

10. Reglament i reclamacions 

Totes les entitats, clubs o federacions que accedeixin a organitzar una prova del la Lliga 

Skateboarding FCP es comprometen a utilitzar les bases de competició FCP 

Skateboarding contingut en aquest escrit. 

10.1. Rider o entrenador afectat presenta reclamació en el mateix esdeveniment, per 

escrit, amb el formulari corresponent a responsable de secretaria i/o 

representant de  reclamacions de la FCP. S’haurà de dipositar una fiança de 

25,00€. Que es retornarà en cas de que la reclamació sigui legítima o es resolgui 

al seu favor. 

10.2. El responsable de la FCP, després de revisar la reclamació la passarà al cap de 

jutges, qui aprofitarà el temps entre categories i tractarà la reclamació amb la 

comissió de jutges. 

10.3.  En el cas de no tenir veredicte en el punt 10.2., seguint bases de competició 

específiques, es procedirà a avaluar la situació amb imatges de la pista, així com 
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“Gopros” o vídeos d’assistents sempre i quan les imatges no afectin a tercers, no 

es poden aportar imatges d´altres participants respectant el principi del Fairplay. 

10.4. Si no es pot resoldre amb les bases de competició in-situ, s’acudirà al Comitè de 

Competició de la FCP, que resoldrà en un termini màxim d’una setmana. 

10.5. Comissió de jutges determina veredicte amb supervisió de responsable FCP i es 

comunica per escrit. 

10.6. El desconeixement de les bases de competició en cap cas eximeix als participants 

del seu compliment, ja que aquestes estaran disponibles i seran de lliure accés 

en els diferents canals de comunicació i online. És responsabilitat dels 

participants i tutors l'haver-lo llegit amb anterioritat a la competició. 

 

11. Organització d'una prova 

Un cop adjudicada la prova a l'entitat, club o federació corresponent, seguint el protocol 

descrit en el punt de “Localització i instal·lacions”. 

L’Organització haurà de constituir una comissió de competició, que haurà d'estar 

formada per un mínim de 2 persones, i un màxim a escollir, essent imprescindible que 

una d'elles sigui el delegat de la FCP per l’operativa de l’esdeveniment, mentre que 

qualsevol dels altres membres podrà doblar les seves competències depenen dels 

recursos humans de cada Club o entitat: 

a) Delegat de la FCP. 

b) Director de competició. (aux. cap de jutges opcional) 

c) Delegat de l'Organització de la prova. (aux. cap de jutges opcional) 

L'organització està obligada a comptar amb el següent personal tècnic, el qual haurà de 

presentar per escrit en l'acta oficial nom complet i DNI, abans que comenci la prova 

perquè la FCP pugui comprovar que es compleixen els estàndards d’una correcta 

organització. 

11.1. En cas que per algun motiu de causa major, algun membre del personal tècnic 

registrat a la prova, no pogués comparèixer, la comissió de competició podrà 

nomenar un altre tècnic, sí registrat a la prova, perquè dupliqui les seves 

competències, és a dir, un tècnic pot doblar les seves tasques sempre que això 

no perjudiqui l'acompliment d'aquestes tasques, només en última instància i 

prèvia aprovació de la comissió de competició FCP, podria adjudicar-se un tècnic 

nou dins el dia de la prova. 

11.2. L’Staff de jutges de la competició ha d’estar en possessió del títol de “Jutge 

Skateboarding” i comptar amb la llicència federativa en vigor, per la Federació 

Catalana de Patinatge. El pagament del cost de l’arbitratge de la competició 

avalada per la FCP, serà responsabilitat de la federació. El cost específic dependrà 

del nivell de la competició així com del volum d’hores de les proves realitzades, 

especificat segons FCP.  

 

12. Staff tècnic 

L'staff tècnic estarà dividit en dos: staff tècnic de competició i staff tècnic d'organització 

i logística. 
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12.1. Staff tècnic de competició 

Serà el personal encarregat de vetllar pel correcte funcionament de competició 

pròpiament dit i estarà compost per: 

▪ Delegat de la FCP. (Mínim 1) 

▪ Director de competició. (només 1) 

▪ Cap de jutges. (només 1) 

▪ Jutges de taula. (mínim 4) 

▪ Auxiliar de pista. (els que siguin necessaris segons les peculiaritats de la 

pista) 

▪ Responsable de sistema informàtic tabulació o anotació manual. (mínim 1) 

▪ Auxiliars. (els que siguin necessaris per a la correcta coordinació de l'staff 

tècnic de competició) 

 

12.2. Staff tècnic d'organització i logística 

Serà el personal encarregat de vetllar pel bon funcionament de la competició perquè hi 

hagi una harmonia entre competidors, públic i tècnics de staff de manera que l'ambient 

per a tots els assistents sigui el més agradable i segur possible i estarà format per: 

▪ Encarregat d'infraestructura i logística. (mínim 1) 

▪ Speaker. (mínim 1) 

▪ Tècnic de so. (mínim 1) 

▪ Tècnic de seguretat. (mínim 1) 

▪ Tècnic de comunicació i màrqueting. (mínim 1) 

▪ Tècnic de sostenibilitat i medi ambient.(mínim 1) 

▪ Auxiliars. (els que l'organització cregui convenients). 

 

13. Competències de l’staff 

▪ Delegat FCP: És representant elegit pel Comitè FCP i destinat a vetllar pels interessos 

del FCP i perquè es compleixin els estàndards de l’esdeveniment segons les bases 

de competició. 

▪ Director de competició: és el màxim responsable de la prova i encarregat que tot 

l'staff compleixi amb la seva comesa, serà designat per l'entitat, club o federació 

organitzador de la prova. 

▪ Cap de jutges: Encarregat de garantir que els jutges de taula, compleixen amb la 

seva comesa ajustant-se a la reglamentació FCP, té la potestat de canviar a un jutge 

de taula o auxiliar de pista si aquest demostren no estar desenvolupant bé la seva 

tasca, pot doblar les seves competències per substituir al delegat de la competició o 

al director de competició, per formar la comissió de competició, si així ho requereixi 

la situació. 

▪ Jutges de taula: Són els encarregats de fer la puntuació i de qualificar els moviments 

i trucs dels competidors. 

▪ Auxiliar de pista: Són els encarregats de vetllar perquè l'ordre de pista es respecti, 

també són els encarregats de verificar que els participants de la pista són els que 

competeixen i els que vetllaran perquè el bon comportament i el respecte es 

compleixin entre els competidors. 
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▪ Responsable informàtic i tabulador manual: És el responsable de transcriure les 

puntuacions i les sèries de manera informàtica o manual. 

▪ Auxiliars: Per a tasques diverses per ajudar a l'staff. 

▪ Encarregat d'infraestructura i logística: És l'encarregat de preparar la zona de 

competició, zones comunes i assegurar-se que tot estigui en perfecte ús de 

funcionament. 

▪ Speaker: És l'encarregat d'anunciar les sèries, retransmetre les rondes i anunciar 

qualsevol informació que el director de competició cregui convenient. 

▪ Tècnic de so: És el responsable de tot el referent a l'apartat audiovisual. 

▪ Tècnic de seguretat: És el responsable de la seguretat de l'esdeveniment i vetllarà 

perquè es compleixin les pautes de comportaments tant del públic com dels 

competidors, marcats per la FCP. Comprovarà que la competició, inclou un pla 

d’emergència, presentat amb anterioritat i aprovat per l’entitat superior, en aquest 

cas la FCP, en quant a: 

a) Evacuació de la instal·lació. 

b) Assistència i Procediment d’evacuació del participant ferit greu o lleu. 

c) Control de les dades de contacte de les entitats de seguretat de la 

província o comunitat pertinent. 

d) Assegurances pertinents i el seu correcte protocol d’actuació. 

▪ Tècnic de comunicació i màrqueting: És el responsable d'atendre els mitjans de 

comunicació, administrar el seu ordre i gestionar la visibilitat dels sponsors així com 

de comunicar tots els aspectes rellevants abans, durant i després de la competició. 

 

14. Normes de competició 

Les normes de competició, seran les mateixes en totes les proves FCP sense excepció, 

s'administraran des del número de competidors per ronda, temps de ronda, 

comptabilització dels trucs, dificultat, velocitat i altres paràmetres que s'explicaran punt 

per punt, tant en la modalitat d’Street, com en la de Park. 

14.1. Normes d’Street 

14.1.1. Tipus de rondes: 

▪ Rondes Generals: Tindran un màxim de 5 participants que tindran 2 rondes de 1 

minut individual, els participants sortiran per torns organitzats prèviament pel tècnic 

informàtic o director de competició. Només comptarà el truc fora de temps si aquest 

està ja en l'aire o llançat, llançat no vol dir en carrera. Les dos rondes sumaran i 

donaran el valor del podi i classificació General. 

▪ Rondes Finals: En el cas de fer rondes de Classificació i per accedir a la Ronda Final. 

o Millor truc o moviment: Competició per a les Rondes finals. Dependrà del 

plantejament de competició que aquesta prova hi sigui o no dins de la 

competició de Street en la part de Rondes Finals.  

o Millor ronda Final: Competició que puntuarà la ronda final en el cas d’haver 

passat la ronda de classificació. 

14.1.2. Temps de competició: 

Depenent del temps disponible per al desenvolupament de la prova, així com del nivell 

i tipologia de competició. Residirà en el criteri de l’organitzador de la prova, supervisat 

pel delegat de FCP que la competició tingui diferents opcions organitzatives: 

▪ Competicions d'un dia: 
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En un mateix dia, tots els participants realitzaran les seves rondes Generals i amb 

aquestes puntuacions es determinarà un valor mig que donarà pas al podi i classificació 

general de la competició. Aquest sistema de Rondes Generals està anteriorment explicat 

(no hi han finals). 

Tots els participants en un mateix dia realitzaran les rondes de classificació i amb 

aquestes puntuacions es determinarà l’accés a les rondes Finals. De les puntuacions de 

rondes Finals es determinarà el podi i classificació general de la competició. 

o Rondes Classificatòries o Generals: 

▪ Rondes de classificació amb més d’un participant en la mateixa ronda 

hauran de tenir un temps d’entre 2 a 3 minuts. 

▪ Rondes de Classificació amb només d’un participant tindran una 

durada d’entre 35 i 60 segons. 

o Rondes Finals amb només un participant per ronda tindran una durada 

d’entre 40 i 60 segons. 

o Truc o moviment en Finals. On la competició residirà en que un participant 

tindrà de 3 a 5 intents per a realitzar el millor truc possible; la mitja dels 2 

millors trucs planxats determinarà la puntuació i el podi final. 

▪ Competicions de dos dies: 

Ídem que en el cas de competició d’un dia, però en aquest cas l’organitzador podrà 

distribuir les rondes classificatòries per categories en un primer dia i les Finals per 

categories en un segon dia. 

o Primer dia de classificacions: 

• Rondes Classificatòries o Generals: 

▪ Rondes de classificació amb més de un participant hauran de tenir 

un temps d’entre 2 a 3 minuts. 

▪ Rondes de Classificació amb només d’un participant tindran una 

durada d’entre 35 i 60 segons. 

o Segon dia Finals (rondes individuals) 

• Rondes Finals amb només un participant tindran una durada d’entre 40 i 

60 segons. 

• Truc o moviment en Finals. On la competició residirà en que un 

participant tindrà de 3 a 5 intents per a realitzar el millor truc possible, 

la mitja dels 2 millors trucs planxats determinarà la puntuació i el podi 

final. 

 

14.2. Normes de Park 

14.2.1. Tipus de rondes: 

▪ Rondes Generals: Tindran un màxim de 5 participants que tindran 2 rondes de 1 

minut individual, els participants sortiran per torns organitzats prèviament pel tècnic 

informàtic o director de competició. Només comptarà el truc fora de temps si aquest 

està ja en l'aire o llançat, llançat no vol dir en carrera. Les dos rondes sumaran i 

donaran el valor del podi i classificació General. 

▪ Rondes Finals: En el cas de fer rondes de Classificació i per accedir a la Ronda Final. 
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o Millor ronda Final: Competició que puntuarà la ronda final en el cas d’haver 

passat la ronda de classificació. 

14.2.2. Temps de competició: 

Depenent del temps disponible per al desenvolupament de la prova. Així com del nivell 

i tipologia de competició, residirà en el criteri de l’organitzador de la prova, supervisat 

per delegat de FCP. Que la competició tingui diferents opcions organitzatives: 

▪ Competicions d'un dia: 

En un mateix dia, tots els participants realitzaran les seves rondes. I amb aquestes 

puntuacions es determinarà un valor mig que donarà pas al podi i classificació general 

de la competició. 

Tots els participants en un mateix dia realitzaran les rondes de classificació. I amb 

aquestes puntuacions es determinarà l’accés a les rondes Finals. De les puntuacions de 

rondes Finals es determinarà el podi i classificació general de la competició. 

o Rondes Classificatòries o Generals: 

▪ Rondes de classificació amb més de un participant hauran de tenir 

un temps d’entre 2 a 3 minuts. 

▪ Rondes de Classificació amb només d’un participant tindran una 

durada d’entre 35 i 60 segons. 

o Rondes Finals amb només un participant per ronda tindran una durada 

d’entre 40 i 60 segons. 

▪ Competicions de dos dies: 

Ídem que en el cas de competició d’un dia, però en aquest cas l’organitzador podrà 

distribuir les rondes classificatòries per categories en un primer dia i les Finals per 

categories en un segon dia. 

o Primer dia de classificacions: 

• Rondes Classificatòries o Generals: 

▪ Rondes de classificació amb més d’un participant hauran de tenir 

un temps d’entre 2 a 3 minuts. 

▪ Rondes de Classificació amb només un participant per ronda 

tindran una durada d’entre 35 i 60 segons. 

o Segon dia Finals (rondes individuals) 

• Rondes Finals amb només un participant tindran una durada d’entre 40 i 

60 segons. 

 

14.3.  Normes Competició Mixte (Street i Park conjuntament) 

▪ Inclourà la normativa de Street i Park conjuntament. 

▪ El sistema de valoració de trucs i rondes per part dels jutges serà idèntica en totes 

les competicions. 

▪ La competició Mixte, està pensada per realitzar competicions a nivell Local, on 

aquestes competicions poden escollir si fer competicions en les modalitats de Street 

i Park conjuntament o separades.  
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▪ Simplificació del sistema de competició així com el timing de competició en rondes 

classificatòries de 1 a 3 participants al mateix moment. 

▪ Com a Street i Park, el podi i classificació general de la prova podrà venir determinada 

per la mitja de les rondes realitzades. O per la puntuació de la ronda Final prèviament 

organitzada per les rondes de Classificació. 

▪ En el cas de fer rondes classificatòries de mes de 1 participant, el temps de ronda 

per al participant a pista passarà a ser de 2 a 3 minuts màxim. 

 

14.4. Temps d'entrenament i comportament 

Cada categoria disposarà d'un temps determinat per l'organització per entrenar, en 

aquest temps, només podran practicar els participants d'aquesta categoria Si algun 

participant entrena e interfereix en les pràctiques d'una altra categoria, podrà ser 

amonestat pels jutges de pista segons el punt de les bases de competició CJTC 11.4.a. 

▪ Qualsevol participant que interfereixi en les sessions de pràctiques destinada a altres 

categories, podrà ser amonestat pel jutge de pista, primer amb un avís verbal sense 

conseqüències, si persisteix en el seu comportament, se li aplicarà un descompte de 

10pts en la seva puntuació total i si persisteix una tercera vegada, podrà ser 

desqualificat per la comissió de competició. 

▪ Comportament: Tots els participants s´hauran de comportar d'una manera adequada 

de manera que no molestin a altres participants, staff o assistents, respectant així la 

dignitat de tots els presents i promovent un bon ambient de competició, es podrà, 

aplicar les accions del punt 11.3.a. i sumaran per a aquestes. 

 

15. Criteri d’avaluació per al jutges de la Competició 

Aquest criteri d’avaluació i puntuació serà el mateix per a totes les competicions, 

modalitats i rondes especificades en les Bases de Competició. 

15.1. Membres que conformen el jurat de competició. 

▪ Coordinador o Cap de jutges de Taula. Responsable per garantir 

l’estandardització i professionalitat dels quatre jutges de taula.(mínim 1) 

▪ Jutges de Taula: 

o Jutge de Taula “Controler”. Jutge que determina el concepte o nom del 

truc així com el volum de trucs o moviments realitzats en una ronda. 

(mínim 1) 

o Jutges de Taula per els “Blocs Específics”. Jutges que valoraran la qualitat 

i valor dels trucs anomenats pel Controlers, així com corroborar la 

traçabilitat de la bona feina entre Controler i Jutges de taula. (mínim 3) 

15.2. Ítems a valorar com a guia d’interpretació per als jutges de Taula 

Eina per quantificar qualsevol element del Skateboarding 

15.2.1. Ítems a valorar com a Jutge (Controler) 

Controler valorarà i anotarà la DIFICULTAT TECNICA, segons VOLUM i dificultat donarà 

una puntuació de 0 a 10 punts: 

Sempre abans de cada competició es marcarà l’estàndard per treure la màxima 

puntuació de Volum de trucs en rondes de X segons, en aquella instal·lació, això vindrà 

anotat per el Cap o Coordinador de Jutges. 
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On dels 10 punts que ha de valorar el Controler, els primers 8 punts residiran en la 

complexitat tècnica dels 4 millors trucs de la ronda, així doncs tenint una bonificació de 

2 punts per un gran volum de trucs sobre la ronda realitzada. 

▪ Volum de trucs. 

▪ Nom del Truc o moviment. 

▪ Posició Rider respecto SB: (multiplicarà el valor del concepte de truc) 

o Normal (Ollie) 

o Normal (Nollie) 

o Swicth 

o Fakie 

15.2.2. Ítems a valorar com a Jutges de blocs específics  

On es valorarà a cada ítem de 0 a 10 punts, els blocs son: Moviment, Creativitat i 

Rotacions: 

▪ MOVIMENT: 

o Velocitat d’execució. De 0 a 10 punts. 

o Grind, Metres de lliscament en slide de grind. De 0 a 10 punts. 

o Canvi d'altura (pujant o baixant un obstacle o truc) 

▪ CREATIVITAT: 

o Creativitat. Que fa i on ho fa. De  0 a 10 punts. 

o Varietat de trucs. Que fa i on ho fa. De  0 a 10 punts. 

o Estil o flow. Com es planxa. De  0 a 10 punts. 

▪ ROTACIONS: 

o Rotació de SB: 

▪ Flip (eix longitudinal d'implemnet) 

• Nombre de rotacions. De  0 a 10 punts. 

▪ Varial (eix transversal). 

• Nombre de rotacions. De  0 a 10 punts. 

o Rotació de Rider (eix vertical) De 0 a 10 punts. 

 

16. Proteccions obligatòries 

L'ús de casc homologat serà obligatori per a totes les disciplines i categories (de menys 

de 18 anys), sent recomanables l'ús de genolleres en la disciplina de Street, Park i Pool. 

▪ El jutge de pista ha de comprovar que el casc està en bones condicions, cordat i que 

no tingui folgances significatives. 

▪ Qualsevol participant que patini sense casc, tant en entrenaments com en 

competició, podrà ser automàticament desqualificat. 

 

17. Els deures i obligacions dels jutges 

1. Jutges de pista: Hauran de portar les fulles de jutges de pista, per prendre les 

anotacions pertinents en cas de ser necessari i emplenar correctament. 
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▪ Han d'estar situats en un punt de la pista que ells considerin que és l'adequat 

per tenir visió del que passa en aquesta, podent-se moure si ho consideren 

necessari en qualsevol moment. 

▪ Podran assistir als participants en concepte d'informació logística sobre el 

timing, ordre de ronda o verificació del participant, mai donarà informació 

tècnica que pugui aportar un avantatge sobre altres rivals. 

2. Jutges de taula: Hauran allotjar-se en una taula que els permeti tenir visualització del 

que passa a la pista, han d'estar dotats dels fulls oficials i bolígrafs o instruments 

electrònics si el sistema ho requereix. 

▪ Tenen terminantment prohibit comentar les puntuacions amb els companys, 

qualsevol consulta o correcció, s'ha de fer al cap de jutges per aquest 

procedeixi si així ho requereix la situació. 

▪ Tenen terminantment prohibit comunicar les puntuació als participants. 

▪ Un cop acabada la ronda, lliurarà el full de puntuació al cap de jutges o 

assistent ajudant del cap de jutges. 

3. El cap de jutges, controlarà als jutges de taula i auxiliars de pista, ajudarà a aquests 

en cas de necessitar-ho, donarà veracitat a les puntuacions, farà el còmput de punts 

de la suma de les rondes. Podrà tenir auxiliars que l'ajudin en les tasques de 

puntuació. 

4. El jutge haurà d’estar actiu en quant a observació dels moviments dels participants 

des dels entraments oficials, d’aquesta manera es podran determinar nivell i volum 

de trucs a l’espai determinat. 

 

18. En cas d'empat 

18.1. Empat a prova 

En cas d'empat, decidirà el cap de jutges i si calgués , decantar-se per un resultat 

“execuo”. 

18.2. Empat final en l'esdeveniment FCP 

En cas d'empat al final del les proves de la FCP pel global, guanyarà qui tingui més 

primers llocs, si no hi ha primers llocs, guanyarà qui tingui més segons llocs, i així 

successivament fins que hi hagi un vencedor, si persisteix l´empat, s’atorgarà un 

"execuo". 

 

19. Suspensió d'un esdeveniment 

En cas que per motius de causa major s'hagués de suspendre un esdeveniment i no 

poder aplaçar-ho, ja s'haguessin disputat la totalitat d´una categoria, aquesta sumaria, 

però en cas de no poder-se disputar la totalitat d´una categoria, aquesta última 

incomplerta, no contaria de cara a la classificació final. 

 

20. Patrocinadors i espais publicitaris 

L’entitat FCP tindrà reservat un espai publicitari principal en totes les proves, 

independentment dels patrocinadors que puguin tenir les entitats organitzadores de 

l'esdeveniment.  
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L’Organització de l'esdeveniment, haurà de dotar la prova amb un podi en el lliurament 

de premis on tindrà la prioritat la FCP dels espais publicitaris, la resta d'espais seran 

acordats. 

 

 

 


