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CAMPIONAT FCP SKATEBOARDING 

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS 

 

LLOC: 

Skatepark de Palau de Plegamans  

DATA:  

Diumenge 25 d’octubre de 2020 

HORARI: 

De 9 a 14 h  

MODALITAT:  

Street 

CATEGORIES: 

Open Masculí & Open Femení 

DATES D’INSCRIPCIONS: 

Del 8 al 24 d’octubre 2020 a les 13h 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ: 

1. Omple el formulari online, revisant que totes les caselles estiguin 

omplertes i les dades siguin correctes. 

Formulari inscripció : https://cutt.ly/cgrcYoo  

 

2. Pagament de la inscripció: 

 

A. Si ets federat/da, la inscripció costa 0€.  

B. Si no ets federat/da, la inscripció costa 5€. Realitza una 

transferència amb les següents dades: 

 

- Beneficiari: Club Esportiu Skateboard Barcelona 

- IBAN: ES32 0182 3154 2402 0015 9505 

- Concepte: Cognom(s), Nom 

 

 

https://goo.gl/maps/dbAyVRLAjLUPsgPZA
https://cutt.ly/cgrcYoo
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Important: Les inscripcions seran estrictament online i dins de la data 

mostrada. No s’admetrà sota cap concepte una nova inscripció més enllà 

del 24/10 a les 13h, cap pagament en metàl·lic ni camp inscripció 

presencial. 

 

PREUS D’INSCRIPCIÓ: 

Preus subvencionats: 

Del 6/10 fins a les 13h del 23/10:  

- Federats 0€ 

- No Federats 5€ 

De les 13:01 del 23/10 fins a les 13h del 24/10 (24h hores abans):  

- Federats 5€  

- No Federats 10€ 

 

INFORMACIÓ A DESTACAR: 

• Els 5 primers i les 5 primeres finalistes seran classificats per 

participar a la competició del proper Extreme Barcelona 2020, sent 

la seva plaça reservada i pagada per la FCP. 

• Limitació de places: 25 homes, 10 dones. 

• Per a més informació de les bases del campionat: 

http://www.fcpatinatge.cat/ca/disciplines/skateboarding/circulars-i-

comunicats  

 

INFORMACIÓ GENERAL DE LA COMPETICIÓ: 

Competició per a potenciar l’escena i riders catalans de Skateboarding 

Street. 

Com a punt principal, volem que aquesta competició sigui un punt de 

trobada per a tots aquells/es patinadors/es de Catalunya, que no han tingut 

oportunitat de competir, mesurar-se i gaudir de la companyia d’altres 

patinadors/es de l’escena catalana. 

http://www.fcpatinatge.cat/ca/disciplines/skateboarding/circulars-i-comunicats
http://www.fcpatinatge.cat/ca/disciplines/skateboarding/circulars-i-comunicats
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Aquesta competició reservarà i pagarà les places dels millors 10 homes i 5 

dones de la classificació General. Per accedir al Campionat Català el 

divendres dia 6 de Novembre, a l’Extrem Barcelona STREET. 

La competició a l’skatepark de Palau de Plegamans, és per a la disciplina de 

Street, tot i que trobareu rampes que els riders podran fer servir durant la 

competició. 

Contem amb el suport dels riders i grups de joves de Palau de Plegamans, 

dins del grup de voluntariat de l’esdeveniment, i així des del Club Esportiu 

Skateboard Catalunya els formarem paral·lelament preparant i duent a 

terme la competició, per a deixar un llegat i potenciar que més col·lectius 

sàpiguen desenvolupar competicions ben coordinades per a un futur 

pròxim. 

La normativa de competició Skateboarding la trobareu penjada a la web de 

la Federació Catalana de Patinatge. Per a més informació al inici de la 

competició l’entitat organitzadora Club Esportiu Skateboard Barcelona, 

explicarà les bases en la que els jutges donaran les puntuacions als riders. 

El dia i horaris de competició, estan subjectes a modificacions a criteri de 

l’entitat organitzadora, principalment en cas de pluja. 

 

HORARIS DESGLOSSATS I SISTEMA DE COMPETICIÓ: 

09:00h a 10:00h – Rondes de Escalfaments oficials. 

10:00h a 10:45h – Ronda Classificatòria Dones en grups de 5 riders. Cada 

rider disposarà de 2 rondes de 45 segons. Les puntuacions dels riders 

seran mencionades després de l’exhibició de cada grup de 5. Els grups 

vindran determinats per l’entitat organitzadora. Cada grup tindrà 3 minuts 

per escalfar abans del seu torn. 

10:50h a 11:50h – Ronda Classificatòria Homes en grups de 5 riders. Cada 

rider disposarà de 2 rondes de 45 segons. Les puntuacions dels riders 

seran mencionades després de l’exhibició de cada grup de 5. Els grups 

vindran determinats per l’entitat organitzadora. 

http://www.fcpatinatge.cat/ca/disciplines/skateboarding/circulars-i-comunicats
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12:00h a 12:10h – Comunicació dels riders classificats per a la gran final 

(Best Trick) i les seves puntuacions corresponents. La gran final serà de 10 

homes i 5 dones. 

12:10h a 12:40h –Final Best Trick Dones 3 intents per rider. 

12:45h a 13:15h – Final Best Trick Homes 3 intents per rider. 

13:30h 13:45h – Cerimònia de premiacions per a les categories de Femení 

i Masculí i altres premis sorpresa. 

13:45h a 14:00h – Pas de fotografies dels guanyadors, cloenda de la 

jornada i agraïments. 

 

PROTOCOLS DE COVID: 

- No participarà cap riders que no s’hagi inscrit amb antelació mínima 

de 24h a l’esdeveniment. 

- Mesures de prevenció i actuació validades per la FCP 2020 Protocol 

de competició. 

- Durant el temps d’escalfament abans de les rondes classificatòries 

els riders en pista seran controlats pels grups corresponents als seus 

grups posteriors de classificació. 

 

 


