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1. NORMATIVA DE COMPETICIÓ 

1.1. Modalitats i proves de competició 

Les proves de competició a la disciplina d’Inline Freestyle es divideixen en dues 

modalitats: freestyle i freeskate. La modalitat de freestyle inclou les proves de 

eslàlom clàssic, eslàlom clàssic parelles, eslàlom batalla, eslàlom velocitat i eslàlom 

velocitat per equips. La modalitat de freeskate inclou les proves de salt d’altura, 

derrapatges, cros i cros per equips. 

1.2. Àrea de competició i col·locació de cons 

1.2.1. L’àrea de competició haurà de tenir unes dimensions mínimes de quaranta 

(40) metres de llarg per vint (20) d’ample. 

1.2.2. El terra en el qual es desenvolupi la competició haurà de ser apropiat per a 

la pràctica de l’esport: absència d’esquerdes, sense obstacles, sense 

protuberàncies, sense desnivell i amb bona adherència. 

1.2.3. S’hauran de marcar cinc (5) files de cons disposades de la següent manera 

on únicament un subconjunt d’elles serà necessària per a cada prova. 

1.2.3.1 La primera fila, amb una separació de cinquanta (50) centímetres entre 

cons, haurà d’estar situada a una distància d’entre dos (2) i tres (3) metres 

respecte la taula del jurat. La segona fila, amb una separació de vuitanta (80) 

centímetres entre cons, haurà d’estar situada a una distància de dos (2) metres 

respecte la primera fila. La tercera fila, amb una separació entre cons de cent 

vint (120) centímetres entre cons, haurà d’estar situada a una distància de dos 

(2) metres respecte la segona fila. La quarta fila, amb una separació de vuitanta 

(80) centímetres entre cons, haurà d’estar situada a una distància d’un (1) 

metre respecte la tercera fila. Finalment, la cinquena fila, amb una separació 

de vuitanta (80) centímetres entre cons, haurà d’estar situada a una distància 

d’un (1) metre respecte a la quarta fila. S’haurà de procurar que existeixi una 

distància entre dos (2) i tres (3) metres entre la última fila i la finalització de la 

zona de competició. 

1.2.3.2. El centre de cada fila haurà de coincidir amb el centre de la taula del 

jurat. 

1.2.3.3. La fila amb separació de cinquanta (50) centímetres estarà formada 

per vint (20) cons. La primera i segona fila amb separació de vuitanta (80) 

centímetres estaran formades per (20) cons. La fila amb separació de cent vint 

(120) centímetres estarà formada per catorze (14) cons. L’última fila amb una 

separació de vuitanta (80) centímetres estarà formada per deu (10) cons. 

1.2.3.4. Cada con es marcarà utilitzant un adhesiu de set com set (7,7) 

centímetres de diàmetre amb un cercle concèntric de zero coma set (0,7) 

centímetres de diàmetre. 

1.2.3.5. A l’Annex A.1 es pot comprovar amb més detall la disposició de l’àrea 

de competició.   
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1.3. Normativa de seguretat 

L’àrea de competició haurà de ser segura per els competidors. 

1.4. Àrea d’escalfament 

Si l’establiment on s’organitza la competició ho permet, s’haurà d’habilitar una zona 

d’escalfament per els competidors, preferiblement amb una superfície similar a la 

zona de competició i amb la mateixa distribució de files. 

1.5. Patins permesos 

1.5.1. Els participants podran portar qualsevol tipus de patins en línia o patins 

tradicionals. 

1.5.2. Els participants seran responsables de comprovar que els seus patins 

estiguin en condicions d’utilització i siguin segurs. 

1.5.3. L’equip de jutges tindrà la protestat de prohibir l’ús de patins que consideri 

que no són segurs, que ofereixen un avantatge a qui els utilitza o que puguin 

malmetre el terra. 

1.6. Cons oficials 

1.6.1. Les dimensions dels cons oficials hauran de presentar una altura d’entre set 

coma sis (7,6) i vuit (8) centímetres, un diàmetre a la base d’entre set coma dos 

(7,2) i set coma cinc (7,5) centímetres de diàmetre i una superfície superior 

d’entre dos coma cinc (2,5) i dos coma set (2,7) centímetres de diàmetre. 

1.6.2. La base del con haurà de ser d’un material suficientment dur per evitar que 

les rodes es quedin parades quan es colpeja el con. 

1.7. Identificació del participant (dorsal) 

1.7.1. En proves amb un volum considerable de participants, l’organitzador de la 

prova haurà de proporcionar dorsals per a les proves de eslàlom velocitat, salt i 

cros.  

1.7.2. Els dorsals hauran de tenir una mida màxima de vint-i-un (21) centímetres 

d’ample i quinze (15) centímetres d’alçada.  

1.7.3. La identificació per participant haurà de ser única per categoria i gènere. 

1.7.4. El jutge principal especificarà on s’ha de col·locar el dorsal en cada prova. 

1.7.5. No es permetrà cap alteració de la identificació assignada a cada esportista. 
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2. ESLÀLOM CLÀSSIC 

Els patinadors presenten una coreografia amb una música, a la seva elecció, a la qual 

inclouen figures, sense cap restricció, tenint en compte els límits de temps i 

penalitzacions establertes. La puntuació final està basada en la suma d’una part 

tècnica i d’una part artística que determinen un rànquing que és comparat amb els 

rànquings obtinguts pels altres participants. 

2.1. Àrea de competició 

2.1.1. S’utilitzarà la fila amb separació de cinquanta (50) centímetres, la fila amb 

separació de vuitanta (80) centímetres separada a dos (2) metres de la fila de 

cinquanta (50) centímetres i la fila amb separació de cent vint (120) centímetres 

separada a dos metres de la fila de vuitanta (80) centímetres (veure secció 1.2.3.). 

2.1.2. A l’Annex A.2 es pot comprovar amb més detall la disposició de l’àrea de 

competició. 

2.2. Desenvolupament de la prova 

2.2.1. Depenent del nombre de patinadors es realitzarà una única ronda final o 

una ronda classificatòria i una ronda final. 

2.2.1.1. En el cas de realitzar una ronda classificatòria i una ronda final, el jutge 

principal decidirà quin nombre de patinadors està directament classificat per la 

ronda final. Aquesta assignació de patinadors ja classificats es farà per 

rànquing. Els patinadors que realitzin la ronda classificatòria seran disposats en 

un nombre determinat de grups seguint el mateix ordre especificat en el punt 

2.2.2. El nombre de grups i el nombre de patinadors que qualifiquen per grup 

serà determinat pel jutge principal en base al nombre de participants. 

2.2.1.2. La distribució en diversos grups es realitzarà utilitzant l’esquema de 

serp. 

2.2.1.3. La ronda classificatòria es regirà per la mateixa normativa sobre 

puntuació i requisits que la ronda final. 

2.2.1.4. La ronda final inclourà els patinadors directament classificats per la 

ronda final juntament amb els patinadors classificats durant les rondes 

classificatòries. 

2.2.2. L’ordre de participació es basarà en primera instància en la classificació de 

l’últim campionat català, començant pel participant que tingui major rànquing. Si 

hi hagués patinadors que no disposessin de rànquing català, es tindria en compte 

el rànquing nacional publicat per la federació espanyola de patinatge i serien 

afegits abans de l’últim patinador amb rànquing català. En cas que hi hagués 

patinadors que no disposessin de cap tipus de rànquing, se’ls afegiria al principi 

de la llista en ordre aleatori, sempre abans del primer patinador de la llista. 

2.2.3. Els patinadors seran nomenats per entrar a pista i comprovaran que la 

música correspon amb la que s’ha enviat. Posteriorment, amb el vistiplau del jurat 

i de l’esportista, començarà la ronda. 
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2.2.4. Posteriorment a l’actuació del patinador, s’anomenarà al següent patinador 

per a que entri a l’àrea de competició mentre el jurat delibera el resultat del 

patinador anterior. En el moment que el jutges hagin deliberat, el mestre de 

cerimònia anunciarà el resultat provisional del patinador que ha realitzat la ronda 

prèviament. 

2.2.5. Els entrenadors podran acompanyar als patinadors a l’àrea de resultats (si 

n’hi ha) mentre esperen el resultat. 

2.3. Requisits de temps 

2.3.1. La duració de la ronda haurà d’estar compresa entre els cent cinc (105) 

segons i els cent vint (120) segons. És a dir, entre un (1) minut i quaranta-cinc 

(45) segons i dos (2) minuts. 

2.3.1.1. El temps comença a comptar en el moment que comença la reproducció 

de la música. 

2.3.1.2. El temps acabarà quan el patinador indiqui la finalització de la seva 

actuació o quan la música es pari. 

2.4. Roba 

2.4.1. La roba pot escenificar el caràcter de la música sempre i quan sigui 

adequada per patinar. 

2.4.1.1. La roba haurà de ser discreta respectant la moral comuna i els bons 

usos. 

2.4.2. Els accessoris i altres objectes no estaran permesos. 

2.4.2.1. Si part del vestuari es posa, es treu o es tira intencionadament durant 

l’execució de la ronda, es considerarà un accessori. 

2.4.2.2. La decisió final sobre si el vestuari és o no adequat recaurà sobre el 

jutge principal. 

2.4.2.3. Utilitzar una màscara o pintura facial que no sigui pròpiament 

maquillatge habitual no està permès. 

2.5. Comportament durant l’actuació 

2.5.1. Els moviments o gestos irrespectuosos (sexuals, violents, insultants, etc.) 

no estan permesos i seran motiu de penalització i desqualificació. 

2.5.2. Esta estrictament prohibit l’ús de cançons racistes, polítiques o violentes. 

Els patinadors que incompleixin aquesta norma seran desqualificats.   

2.6. Estructura de la puntuació 

La puntuació final de la ronda d’un patinador es basa en dues puntuacions: la 

puntuació tècnica i la puntuació artística. En particular, la puntuació artística està 
parcialment lligada al nivell tècnic. 
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2.6.1. Puntuació tècnica. La puntuació tècnica es basa en els següents apartats: 

 
2.6.1.1. Es defineix figura o truc com aquell exercici que segueix un patró 

distingible que es repeteix en diferents cicles. Es defineix footwork com el 

conjunt de moviments que no segueixen un patró repetitiu i que complementen 
a les figures o trucs. 

 

2.6.1.2. Dificultat tècnica de les figures tal i com s’indica en l’Annex B. Els valors 
indicats a les diverses figures de la matriu seran aplicats pels jutges en el cas 

que siguin executades de manera correcte. És a dir, amb una velocitat 
adequada, a la fila de vuitanta (80) centímetres i amb un mínim de quatre (4) 

cons en la família lineals, asseguts, salts i altres o (3) voltes en el cas de la 

família de girs. En qualsevol altre circumstància, la puntuació tècnica es pot 
veure incrementada o disminuïda respecte el valor marcat a la matriu. En el 

cas de realitzar els mínims de cons o girs establerts, amb l’increment o 
disminució de valor depenent de l’execució, la figura rebrà l’etiqueta de figura 

validada. 

 
2.6.1.3. Varietat. El patinador haurà d’executar i integrar les diferents famílies. 

A més, el nombre mínim de figures validades haurà de ser de vuit (8). Si el 
patinador valida menys de vuit (8) figures rebrà una penalització en la seva 

puntuació tècnica per part del jutge de puntuació tal i com s’indica en la secció 

2.8.7. 
 

2.6.1.4. Continuïtat. El patinador haurà de mostrar fluïdesa i continuïtat en els 

seus moviments. 
 

2.6.1.5. Velocitat. La velocitat del patinatge en general i de les figures 
realitzades per el patinador afecta a la dificultat tècnica de la seva ronda. A 

més, canvis controlats de velocitat també mostren un bon control de les figures. 

 
2.6.1.6. Ritme. Realitzar figures seguint el ritme de la música i els possibles 

canvis que pugui contenir, també demostren una bon control de les figures. 
 

2.6.1.7. Footwork. La dificultat, velocitat i varietat del footwork també tindrà 

influència en la qualificació tècnica. 
 

2.6.1.8. Precisió. L’execució de les figures s’avaluarà de forma exhaustiva de 

manera que el patinador les haurà de presentar de forma clara i precisa. 
Qualsevol defecte en l’execució (trajectòries, impulsos, etc.) implicaran la 

degradació o invalidesa del truc. 
 

2.6.2. Puntuació artística. La puntuació artística es basa en aquelles sensacions 

que transmet el patinador. Aquesta puntuació està basada en la puntuació tècnica 

de manera que, definida la puntuació tècnica, la puntuació artística pot prendre 

un valor fins a deu (10) punts per sobre o deu (10) punts per sota de la puntuació 

tècnica. Aquest valor de més menys deu (±10) es basa en tres grans aspectes: 

l’expressió corporal, l’expressió musical i la gestió de ronda. 

2.6.2.1. Expressió corporal: els patinadors hauran de demostrar la seva 

habilitat per adaptar els moviments del tronc superior amb la música escollida. 
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Concretament, el jurat prestarà atenció en els tronc, braços, mans i expressions 

facials. 

2.6.2.2. Expressió musical: els patinadors hauran de demostrar la seva habilitat 

per adaptar el patinatge i sensacions amb la música escollida. És a dir, es tindrà 

en compte la capacitat per expressar l’estat d’ànim, el ritme i la velocitat 

respecte la música. 

2.6.2.3. Gestió de ronda: els patinadors hauran de demostrar la seva habilitat 

per seguir la seqüència de la música. És a dir, es valorarà la capacitat d’encaixar 

la seqüència de la música amb les entrades i sortides de la fila, d’encaixar 

correctament les parades i els canvis de ritme de la música, de gestionar 

correctament la distribució tècnica dins de les files de manera que no totes les 

figures es realitzin en entrar o sortir de la fila i de distribuir correctament el 

temps emprat dins i fora la fila. 

2.7. Puntuació 

La puntuació màxima és de cent trenta (130) punts valorada amb la suma de dos 

components: la puntuació tècnica, distribuïda entre els deu (10) i els seixanta (60) 

punts i la puntuació artística, distribuïda entre els zero (0) i els setanta (70) punts. 

2.7.1. Valoració estàndard de figures i requisits generals 

2.7.1.1. La valoració de les figures es farà d’acord amb els requisits esmentats 

a la secció 2.6.1. 

2.7.1.2. Es permeten les transicions entre figures de la mateixa família o 

transicions entre diferents famílies. Tot i això, la transició s’haurà d’executar 

sense pausa. 

2.7.1.3. Totes les figures i transicions han d’estar realitzades per el patinador 

de forma clara i precisa. Si la execució de la figura o transició genera dubtes al 

jutge aquest truc pot ser validat parcialment o no validat. 

2.7.2. Famílies de figures i requisits específics 

2.7.2.1. Figures assegudes: el patinador realitza un moviment en posició 

d’esquat, amb la seva cintura per sota el nivell del genoll durant tota l’execució 

del moviment. 

2.7.2.2. Figures saltades: el patinador realitza un moviment que conté un salt 

el qual ha de mantenir els dos peus a l’aire en algun moment de l’execució. 

2.7.2.3. Figures girades: el patinador realitza un moviment de gir (en qualsevol 

sentit) i haurà de tenir al menys una roda al terra i estar dins la fila de cons 

durant l’execució del truc. 

2.7.2.4. Figures lineals: el patinador realitza moviments que es duran a terme 

en la direcció marcada per la fila de cons ja siguin cap endavant o cap enrere 

on al menys una roda haurà de mantenir-se en contacte amb el terra. 

2.7.2.5. Altres figures: el patinador realitza moviments que no s’inclouen a la 

família de lineals, girs, saltats o asseguts. 
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2.8. Penalitzacions 

2.8.1. Penalització per temps (avaluat pel jutge de penalitzacions). Si el patinador 

acaba la seva ronda abans dels cent cinc (105) segons o després dels cent vint 

(120) segons, rebrà una penalització de deu (10) punts. 

2.8.2. Penalització per cons moguts o intervals no passats (avaluat pel jutge de 

penalitzacions). 

2.8.2.1. El patinador rebrà una penalització d’un (1) punt per cada con tombat 

o desplaçat respecte la seva marca de manera que es vegi el cercle central. 

2.8.2.1.1. No rebrà penalització si el patinador colpeja un con, surt fora de 

la seva marca i a continuació torna al seu lloc. 

2.8.2.1.2. Un con colpejat que colpegi altres cons, suposaran un (1) punt 

per cada un dels cons tombats o colpejats que siguin desplaçats fora la seva 

marca. 

2.8.2.2. Si en el global de tota la ronda, el patinador deixa de creuar més de 

cinc (5) intervals de cons, rebrà una penalització de cinc (5) punts. 

2.8.3. Penalització per desequilibris (avaluat pel jutge de puntuació). Els 

desequilibris seran penalitzats amb un puntuació d’entre zero com a cinc (0,5) i u 

coma cinc (1,5) punts. 

2.8.4. Penalització per caigudes (avaluat pel jutge de penalització). Les caigudes 

seran penalitzades amb un puntuació d’entre dos (2) i cinc (5) punts. 

2.8.5. Interrupció durant la ronda (avaluat pel jutge de penalització). 

2.8.5.1. Si el patinador para l’actuació degut a una interrupció externa, no hi 

haurà penalització per repetir l’actuació. A més, la segona actuació haurà de 

començar des del principi i serà jutjada a partir del punt de la interrupció de la 

primera actuació, sempre i quan sigui possible determinar-lo. 

2.8.5.2. Si el competidor para la seva actuació degut a una interrupció interna, 

rebrà una penalització de cinc (5) punts en el cas que decideixi repetir 

l’actuació. En el cas de repetir, la segona actuació haurà de començar des del 

principi i serà jutjada a partir del punt de la interrupció de la primera actuació. 

2.8.6. Música rebuda fora del termini (avaluat pel jutge de penalització). 

2.8.6.1. Si la música es rebuda fora de termini rebrà una penalització de deu 

(10) punts. 

2.8.6.2. Si la música no es rebuda abans de la reunió de delegats o, en cas que 

no es celebri, el dia anterior a la celebració de la prova abans de les sis (6) de 

la tarda, el patinador no podrà participar. 

2.8.7. Manca de trucs i família (avaluat pel jutge de puntuació). 

2.8.7.1. Si el patinador valida menys de vuit (8) trucs, rebrà una penalització 

en la puntuació tècnica de dos (2) punts per cada truc mancant fins arribar als 

vuit (8) necessaris. 



 

  
  

Campionats i trofeus Inline Freestyle 

 
 12 

2.8.7.2. Si el patinador no valida al menys un truc de cada una de les famílies 

descrites en la secció 2.7.2., rebrà una penalització de tres (3) punts per cada 

família no validada. 

2.8.8. Taula de referència de penalitzacions pel jutge de penalitzacions. 

ERROR PENALITZACIÓ DESCRIPCIÓ 

Caiguda 
Entre dos (2) i 

cinc (5) punts 

Caigudes lleus rebran una penalització de dos 

(2) punts. Caigudes violentes rebran una 

penalització de cinc (5) punts. Altres caigudes 

rebran una penalització dins de l’interval. 

Temps 

d’actuació 
Deu (10) punts 

Actuació que acaba abans de cent cinc (105) segons o posterior a cent 

vint (120) segons. 

Interrupció 

interna 
Cinc (5) punts Actuació interrompuda pel patinador. 

Cons Un (1) punt Cons colpejats o moguts de la seva marca. 

Intervals 

no passats 
Cinc (5) punts 

Si al final de la ronda hi ha més de cinc (5) 

intervals no passats. 

Caiguda de 

roba 
Dos (2) punts Roba, gorres, ulleres, etc. 

Utilització 

d’accessoris 
Desqualificació Utilitzar roba o altres objectes com accessori. 

Música fora 

del termini 
Deu (10) punts Música rebuda fora del termini establert. 

 

2.8.9 Taula de referència de penalitzacions pel jutge de puntuació. 

 

ERROR PENALITZACIÓ DESCRIPCIÓ 

Desequilibri 

Entre zero coma 

cinc (0,5) i u 

coma cinc (1,5) 

punts. 

Desequilibris durant la ronda del patinador. 

Manca de 

trucs 

validats 

Dos (2) punts 
Penalització per cada truc no validat fins 

arribar al mínim de vuit (8). 

Manca de 

famílies 

validades 

Tres (3) punts Penalització per cada família no validada. 
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2.9. Recol·locadors de cons 

2.9.1. Els recol·locadors de cons hauran d’esperar la instrucció del jutge de 

penalitzacions abans de col·locar els cons colpejats o desplaçats després de cada 

actuació. 

2.9.2. Els recol·locadors de cons hauran de realitzar la seva tasca sense patins. 

2.10. Rànquing 

2.10.1. El rànquing final es basa en la comparació entre el rànquing personal de 

cada jutge i el dels altres. El sistema utilitzat és el sistema de punts per la victòria 

que s’explica amb més detall a l’Annex C. 

2.10.2. La puntuació individual de cada jutge està basada a partir de la suma de 

la puntuació de tècnica i artística menys la suma total de penalitzacions 

proporcionada pel jutge de penalitzacions. 

2.10.3. L’ordenació segons la puntuació final individual de cada jutge determina 

el rànquing individual de cada un d’ells. 
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3. ESLÀLOM CLÀSSIC PARELLES 

Dos patinadors conjuntament presenten una coreografia amb una música, a la seva 

elecció, a la qual inclouen figures, sense cap restricció, tenint en compte els límits de 

temps i penalitzacions establertes. La puntuació final està basada en la suma d’una 

part tècnica, una part artística i una part de sincronització que determinen un 

rànquing que és comparat amb els rànquings obtinguts pels altres participants. 

3.1. Àrea de competició 

L’àrea de competició és la mateixa que l’àrea de competició de la prova eslàlom 

clàssic (secció 2.1.). 

3.2. Desenvolupament de la prova 

3.2.1. Excepte l’ordre de participació, el desenvolupament de la prova és la 

mateixa que la prova de eslàlom clàssic (secció 2.2.). 

3.2.2. L’ordre de participació es basarà en primera instància en la classificació de 

l’últim campionat català, començant pel participant que tingui pitjor rànquing. Si 

hi hagués patinadors que no disposessin de rànquing català, es tindria en compte 

el rànquing nacional publicat per la federació espanyola de patinatge i serien 

afegits abans del últims patinadors amb rànquing català. En cas que hi hagués 

encara alguna parella que no tingués rànquing es prendria el rànquing català en 

primera instància i espanyol en segona de la prova de eslàlom clàssic i serien 

afegits abans del últims patinadors amb rànquing espanyol de eslàlom clàssic 

parelles. En aquest últim cas, el rànquing es determinaria a partir de la suma de 

rànquings dels dos patinadors. D’aquesta manera una suma menor obtindria millor 

rànquing que una suma de rànquings major. Finalment, en cas que hi hagués 

alguna parella que no disposés de cap tipus de rànquing, se’ls afegiria al principi 

de la llista en ordre aleatori, sempre abans de la parella amb pitjor rànquing. 

3.3. Requisits de temps 

3.3.1. Excepte la duració de la ronda, les condicions per mesurar el temps són les 

mateixes que la prova de eslàlom clàssic (secció 2.3.).  

3.3.2. La duració de la ronda de eslàlom clàssic parelles ha d’estar entre cent 

seixanta (160) i cent vuitanta (180) segons. És a dir, entre dos (2) minuts i 

quaranta (40) segons i tres (3) minuts. 

3.4. Roba 

La normativa referent a roba és la mateixa que per la prova de eslàlom clàssic (secció 

2.4.). 

3.5. Comportament durant l’actuació 

La normativa referent a roba és la mateixa que per la prova de eslàlom clàssic (secció 

2.5.). 
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3.6. Estructura de puntuació 

La puntuació final de la ronda d’una parella de patinadors es basa en tres 
puntuacions: la puntuació tècnica, la puntuació artística i la puntuació de 

sincronització. En particular, la puntuació artística i la puntuació de sincronització 

estan parcialment lligades al nivell tècnic. 
 

3.6.1. Puntuació tècnica. La normativa referent a la puntuació tècnica és la 

mateixa que per la prova de eslàlom clàssic (secció 2.6.1.). 
 

3.6.2. Puntuació artística. La normativa referent a la puntuació artística és la 
mateixa que per la prova de eslàlom clàssic (secció 2.6.2.). 

 
3.6.3. Puntuació de sincronització. La puntuació de sincronització està basada en 

la puntuació tècnica de manera que, definida la puntuació tècnica, la puntuació de 

sincronització pot prendre un valor fins a deu (10) punts per sobre o deu (10) 

punts per sota de la puntuació tècnica. Aquest valor de més menys deu (±10) es 

basa en els següents aspectes 

3.6.3.1. L’actuació dels dos patinadors ha de tenir la mateixa coordinació i 
sincronització del cos, realitzant els mateixos moviments en la mateixa direcció. 

 

3.6.3.2. L’efecte mirall que es produeix en el moment que dos patinadors 
realitzen la mateixa coreografia però en sentits oposats es jutjarà en la part 

artística. 

 
3.6.3.3. La distància entre els dos patinadors es tindrà en compte de manera 

que els patinadors rebran millor puntuació com menor sigui la separació. 

3.7. Puntuació 

La puntuació màxima és de dos cents (200) punts valorada amb la suma de tres 

components: la puntuació tècnica, distribuïda entre els deu (10) i els seixanta (60) 

punts, la puntuació artística, distribuïda entre els zero (0) i els setanta (70) punts i 

la puntuació de sincronització, distribuïda entre els zero (0) i els setanta (70) punts. 

4.7.1. Per a que la tècnica sigui validada, haurà de ser l’execució d’ambdós 
patinadors que la validi. Clarament, el valor tècnic serà major si ambdues figures 

son executades de forma síncrona, en cas contrari, el valor serà degradat. 

 
4.7.2. Es permet la variació (en figures) de cames (dreta/esquerra), de sentit 

(endavant/enrere) i de rodes (punta/taló) en l’execució de la tècnica. 

 
4.7.3. En el cas que els patinadors realitzin figures diferents, es tindrà en compte 

aquella que requereixi menor habilitat. 
 

3.8. Penalitzacions 

La normativa referent a penalitzacions és la mateixa que per la prova de eslàlom 

clàssic (secció 2.8.). 
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3.9. Recol·locadors de cons 

La normativa referent a recol·locar cons és la mateixa que per la prova de eslàlom 

clàssic (secció 2.9.). 

3.10. Rànquing 

La normativa referent al càlcul de rànquings és la mateixa que per la prova de eslàlom 

clàssic (secció 2.10.). 
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4. ESLÀLOM VELOCITAT 

Els patinadors acceleraran durant dotze (12) metres i passaran per una fila de cons 

separats a vuitanta (80) centímetres a un sol peu de la manera més ràpida possible. 

La competició es divideix en dues fases: una fase de classificació (sortida lliure) i una 

fase final (sistema KO). 

4.1. Àrea de competició 

4.1.1. S’utilitzaran les dues files paral·leles amb separació de vuitanta (80) 

centímetres que contenen vint (20) cons (veure secció 1.2.3.). 

4.1.2. Es marcarà una caixa de sortida per cada fila de cons on la primera línia 

estarà situada a dotze (12) metres respecte la marca central del primer con i la 

segona línia estarà situada a quaranta (40) centímetres de la primera. 

4.1.3. Es marcarà una línia final situada a vuitanta (80) centímetres respecte la 

marca central de l’últim con. 

4.1.4. S’haurà de col·locar una barrera separadora entre ambdues línies de quinze 

coma dos (15,2) centímetres de longitud i entre quinze (15) i vint (20) centímetres 

d’alçada. 

4.1.5. A l’Annex A.3 es pot comprovar amb més detall la disposició i el marcatge 

de l’àrea de competició. 

4.2. Equip tecnològic 

4.2.1. S’haurà d’utilitzar un cronòmetre electrònic tant per la fase de classificació 

com per fase final que garanteixi un error màxim en la presa de temps d’una (1) 

mil·lèsima de segon. 

4.2.2. En la fase classificatòria, s’haurà de col·locar un sensor a la línia de sortida 

a quaranta (40) centímetres d’alçada, amb una variabilitat de més menys dos (±2) 

centímetres respecte el terra que accioni el temps en el moment de ser tallada. 

També s’haurà de col·locar un sensor a la línia d’arribada a vint (20) centímetres 

d’alçada, amb una variabilitat de més menys dos (±2) centímetres que aturi el 

temps en ser tallada. 

4.2.3. En la fase final, no hi haurà sensors a la línia de sortida i únicament hi haurà 

sensors a la línia final amb les mateixes característiques que la fase classificatòria. 

4.2.4. En el cas de no disposar d’equip tecnològic o per problemes tècnics amb el 

mateix, es procedirà amb la modalitat sense cronòmetre descrita a la secció 4.6. 

4.3. Desenvolupament de la prova 

La prova de eslàlom velocitat està estructurada en dues fases: una fase de 

classificació, basada en proves individuals de temps, i una fase final (sistema KO), 

basada en agrupacions de dos patinadors que s’enfronten directament. 

4.3.1. Fase de classificació: Els patinadors tindran dues passades amb sortida 

lliure de les quals només la millor d’ambdues es tindrà en compte per a la 
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classificació final d’aquesta primera fase. Un nombre de patinadors determinat pel 

jutge principal passaran a la fase final. 

4.3.1.1. L’ordre de participació en la primera de les dues passades es basarà 

en primera instància en la classificació de l’últim campionat català, començant 

pel participant que tingui major rànquing. Si hi hagués patinadors que no 

disposessin de rànquing català, es tindria en compte el rànquing nacional 

publicat per la federació espanyola de patinatge i serien afegits abans de l’últim 

patinador amb rànquing català. En cas que hi hagués patinadors que no 

disposessin de cap tipus de rànquing, se’ls afegiria al principi de la llista en 

ordre aleatori, sempre abans del patinador amb pitjor rànquing. 

4.3.1.2. L’ordre de participació en la segona passada es basarà en el temps 

obtingut a la primera passada, començant per l’esportista que hagi obtingut 

pitjor temps. En el cas que hi hagués patinadors que no marquessin temps a la 

primera passada, s’afegirien abans del patinador amb pitjor temps seguint el 

criteri especificat a la secció 4.3.1.1. 

4.3.1.3. Depenent del nombre de patinadors i la elecció del jutge principal, es 

classificaran quatre (4), vuit (8) o setze (16) patinadors per a la fase final. En 

el cas que hi hagués menys de quatre (4) participants es realitzaria directament 

la final. 

4.3.2. Fase final. 

4.3.2.1. Els patinadors classificats seran agrupats en grups de dos de la següent 

manera: el primer classificat contra l’últim, el segon classificat contra el 

penúltim, etc. (veure figures 4.a i 4.b). 

4.3.2.2. El patinador que guanyi dues carreres passarà al següent 

enfrontament. 

4.3.2.2.1. Un patinador guanya una carrera quan el seu temps amb les 

penalitzacions afegides és estrictament menor que el temps del seu 

contrincant amb les penalitzacions afegides. 

4.3.2.3. Els patinadors canviaran de fila en cada passada. 

4.3.2.4. Si un patinador classificat es dóna ver vençut sense una raó vàlida, el 

resultat serà una passada nul·la i l’altre patinador passarà automàticament al 

següent enfrontament. 

4.3.2.5. Si després de cinc (5) carreres no hi hagués guanyador, el patinador 

amb millor temps en les classificatòries es declarat guanyador i passa a la 

següent fase. 

4.3.2.6. En els enfrontaments de semifinals, els guanyadors dels respectius 

enfrontaments competiran pel primer i segon lloc a la final, i els altres dos 

patinadors competiran pel tercer i quart lloc a la final de consolació. 

4.3.2.7. Abans de cada enfrontament cada patinador pot demanar un temps 

mort de quinze (15) segons. 
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Figura 4.a 

 

Figura 4.b 

4.4. Requisits 

4.4.1. Zona de sortida 

4.4.1.1. Fase de classificació 

4.4.1.1.1. El senyal de sortida per la fase de classificació serà: “A les 

marques”, “llestos/llestes”. Els  senyals de sortida es podrien donar en 

anglès, en aquest cas serien: “On your marks”, “ready”. 

4.4.1.1.2. L’esportista haurà de començar la seva passada abans de cinc (5) 

segons després de la senyal “llestos/llestes”. 

4.4.1.1.3. El patí frontal haurà d’estar íntegrament dins de la caixa de sortida 

i ninguna part d’aquest, incloses les rodes, podran tocar ninguna de les línies 

marcades (veure Figura 4.c.). L’altre patí podrà trepitjar la línia de darrere. 

Al menys una part de cada patí haurà d’estar en contacte amb el terra abans 

del primer moviment que talli la fotocèl·lula.  

1
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Campionats i trofeus Inline Freestyle 

 
 20 

 

Figura 4.c 

 

4.4.1.1.4.  Es permetrà l’oscil·lació del cos durant el moment de la sortida. 

4.4.1.1.5. El primer moviment de qualsevol dels dos patins en direcció 

frontal haurà de tallar la fotocèl·lula. 

4.4.1.2. Fase final (sistema KO) 

4.4.1.2.1. Els senyals de sortida a la fase final seran: “A les marques”, 

“llestos/llestes”, “Beep”. Els senyals de sortida es podrien donar en anglès, 

en aquest cas serien: “On your marks”, “set”, “beep”. 

4.4.1.2.1.1. A partir del senyal de sortida “a les marques” els patinadors 

hauran de preparar-se i prendre la postura de sortida en un màxim de 

tres (3) segons. 

4.4.1.2.1.2. En el moment que soni el senyal de sortida “llestos/llestes” 

els patinadors hauran d’estar ja totalment congelats, no es permetrà cap 

tipus de moviment o oscil·lació. Hauran de mantenir-se en aquesta posició 

fins el senyal de sortida “beep”. 

4.4.1.2.1.3. En el senyal de sortida “beep” els patinadors poden iniciar la 

seva passada. 

4.4.1.2.2. Ambdós patins hauran d’estar per darrere de la línia frontal de 

sortida i ninguna de les rodes podrà tocar qualsevol (ni estar per sobre)  de 

les línies marcades (veure figura 4.c). Al menys una roda de cada patí haurà 

d’estar en contacte amb el terra. 
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4.4.2. Zona de eslàlom 

4.4.2.1. Una línia perpendicular a la fila de cons creuarà el primer con en el seu 

extrem més proper a la caixa de sortida per delimitar la finalització de la zona 

d’acceleració i donar començament a la zona de eslàlom. 

4.4.2.2. Els patinadors hauran d’entrar a la fila de cons i hauran de mantenir-

se a un sol peu durant tota la passada. Al menys una de les rodes haurà d’estar 

en contacte amb el terra en tot moment. 

4.4.3. Línia final 

4.4.3.1. Els patinadors hauran de creuar la línia final i tallar la fotocèl·lula amb 

al menys una roda al terra i amb el peu de recolzament. 

4.5. Penalitzacions 

4.5.1. Penalitzacions en la zona de sortida 

4.5.1.1. Si els patinadors no compleixen els requisits indicats en les seccions 

4.4.1.1. i 4.4.1.2. es senyalarà una sortida falsa. 

4.5.1.2. En cas que un patinador realitzi dues sortides falses en una mateixa 

passada, es donarà aquella passada per perduda. 

4.5.2. Penalitzacions a l’inici de la zona de eslàlom 

4.5.2.1. Si un patinador no està a un sol peu en el moment de passar el primer 

con de la zona de eslàlom, el primer con es considerarà com a no passat i es 

rebrà una penalització com indica la secció 4.5.5. 

4.5.2.2. Si un patinador no està a un sol peu en el moment de passar el segon 

con de la zona de eslàlom, el primer con i el segon con es consideraran com a 

no passats i el patinador rebrà dues penalitzacions com indica la secció 4.5.5. 

4.5.2.3. Si un patinador no està a un sol peu en el moment de passar el tercer 

con de la zona de eslàlom, la passada es considerarà com a nul·la i no es donarà 

cap temps. 

4.5.2.4. En el cas que el primer con es tombi o es desplaci, la penalització es 

donarà de forma única.  

4.5.3. Penalitzacions a la zona de eslàlom 

4.5.3.1. Si un patinador canvia de peu o si el peu que no està recolzat al terra 

toca el terra abans d’arribar a la línia final, la passada es considerarà com a 

nul·la i no es donarà cap temps. 

4.5.4. Penalitzacions a la línia final 

4.5.4.1. Si la línia final no es creua primerament amb el peu recolzat al terra, 

la passada es considerarà nul·la i no es donarà cap temps. 

4.5.4.2. Estarà permès saltar en el tram entre l’últim con i la línia d’arribada 

sempre i quan el peu aterri abans de la línia final amb almenys una roda. En el 
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cas que el peu creui la línia sense estar en contacte amb el terra, la passada es 

considerarà nul·la i no es donarà cap temps. 

4.5.5. Penalitzacions per cons 

4.5.5.1. Per cada espai no passat, con tombat o con desplaçat, existirà una 

penalització de zero coma dos (0,2) segons que s’afegirà al temps obtingut. 

4.5.5.1.1. Un con es considerarà desplaçat si es pot veure el cercle central 

de l’adhesiu. 

4.5.5.1.2. No es penalitzarà el cas especial on un con desplaçat torni a la 

seva posició cobrint el cercle central. 

4.5.5.2. Un con colpejat que colpegi altres cons, suposaran una penalització per 

cada un dels cons tombats o colpejats que siguin desplaçats fora la seva marca. 

4.5.5.3. Si un patinador té més de quatre (4) penalitzacions, la passada es 

considerarà nul·la i no es donarà cap temps. 

4.6. Modalitat sense cronòmetre 

En el cas de no disposar de cronòmetre o per problemes tècnics amb el mateix, es 

realitzarà la modalitat sense cronòmetre de la següent manera: 

4.6.1. El desenvolupament de la prova seguirà el mateix esquema que s’indica en 

la secció 4.3. 

4.6.2. La fase de classificació es pot realitzar mitjançant un cronòmetre de ma o 

no realitzar-la i passar directament a la secció 4.6.3. 

4.6.2.1. Les senyals de sortida i les condicions de sortida seran les mateixes 

que les indicades en la secció 4.4.1.2. En utilitzar un cronòmetre de mà, el jutge 

es situarà a la línia final i donarà el senyal de sortida “Beep” amb un xiulet. Les 

altres senyals les donarà el mestre de cerimònies. 

4.6.2.2. En cas de no realitzar la fase de classificació, els patinadors seran 

distribuïts en l’esquema corresponent utilitzant les criteris especificats a la 

secció 4.3.1.1. 

4.6.2.2.1. Si els patinadors no encaixen perfectament en un esquema 

preestablert, es podran realitzar classificatòries prèvies. 

4.6.3. Fase final.  

4.6.3.1. Guanyarà la passada aquell patinador que arribi abans a la línia final 

sempre i quan hagi comès tres (3) o menys penalitzacions. Per tant, a la línia 

final es situarà un (1) o dos (2) jutges amb una dispositiu que pugui gravar i 

reproduir a càmera lenta i indicarà quin patinador ha creuat abans la línia.  

4.6.3.2. Si ambdós patinadors tiressin quatre (4) o més cons, guanyaria aquell 

que tiri menys cons independentment de la seva posició d’arribada a la línia 

final.  
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4.6.3.3. En el cas que els dos participants, realitzin una passada nul·la, es 

repetirà la carrera. 

4.6.3.4. El primer patinador que guanyi dues carreres passarà al següent 

enfrontament. 

4.6.3.5. En el cas que s’hagin realitzat cinc (5) enfrontaments i no s’hagi 

complert el requisit 4.6.3.4., passarà a la següent fase el primer patinador que 

hagi aconseguit una victòria. Si no hi fos, es realitzarien carreres fins a definir 

un guanyador. 

4.7. Recol·locadors de cons 

4.7.1. Els recol·locadors de cons hauran d’esperar la instrucció del jutge seguidor 

abans de col·locar els cons colpejats o desplaçats després de cada actuació. 

4.7.2. Els recol·locadors de cons hauran de realitzar la seva tasca sense patins. 

4.8. Rànquing 

4.8.1. Fase de classificació 

4.8.1.1. El rànquing final de la fase de classificació es basarà en el millor dels 

dos temps obtinguts. 

4.8.1.2. En el cas que hi hagués empat entre dos o més participants, els criteris 

de desempat seran els següents i en el següent ordre: 

4.8.1.2.1. El segon temps 

4.8.1.2.2. El rànquing català 

4.8.1.2.3. El rànquing espanyol 

4.8.1.2.4. Llançant una moneda 

4.8.2. Fase final (sistema KO) 

4.8.2.1. Les posicions u (1) i dos (2) s’assignaran d’acord amb el resultat de la 

final. 

4.8.2.2. Les posicions tres (3) i quatre (4) s’assignarà d’acord amb el resultat 

de la final de consolació. 

4.8.2.3. Les posicions entre cinc (5) i vuit (8) s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació entre els patinadors que hagin arribat a 

quarts de final (en cas que es realitzi). 

4.8.2.4. Les posicions entre nou (9) i setze (16) s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació entre els patinadors que hagin arribat a 

vuitens de final (en cas que es realitzi). 

4.8.2.5. En qualsevol altre cas, les posicions s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació. 
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5. ESLÀLOM VELOCITAT PER EQUIPS 

Els patinadors dels equips acceleraran durant dotze (12) metres i passaran per una 

fila de cons separats a vuitanta (80) centímetres a un sol peu de la manera més 

ràpida possible. La competició es divideix en dues fases: una fase de classificació 

individual amb sortida lliure i una fase final (sistema KO) per equips. 

5.1. Àrea de competició 

L’àrea de competició és la mateixa que l’àrea de competició de la prova d’eslàlom 

velocitat (secció 4.1.). 

5.2. Equip tecnològic 

L’equip tecnològic és el mateix que l’emprat per a la prova d’eslàlom velocitat (secció 

4.2.). 

5.3. Desenvolupament de la prova 

La prova d’eslàlom velocitat per equips està estructurada en dues fases: una fase de 

classificació, basada en proves individuals de temps, i una fase final (sistema KO), 

basada en equips de tres (3) patinadors que s’enfronten directament. 

5.3.1. Equips. 

5.3.1.1. Els equips hauran d’estar formats per tres (3) patinadors i s’hauran de 

definir abans de la fase de classificació. Es podrà inscriure un (1) patinadors 

reserva que no podrà formar part de cap altre equip. 

5.3.1.2. Els equips podran definir un nom conjunt sempre i quan mantingui la 

discreció i el sentit comú. Serà motiu de desqualificació el us de nom racistes, 

polítics, violents o grollers o que apel·lin a aquestes temàtiques. 

5.3.2. Fase de classificació: excepte el nombre d’equips classificats, la fase de 

classificació es realitza d’igual manera que l’eslàlom velocitat (secció 4.3.1). 

5.3.2.1. Tots els patinadors titulars de cada equip hauran de realitzar la fase 

de classificació. El patinador reserva no realitzarà aquesta fase. 

5.3.2.2. Depenent del nombre de patinadors i la elecció del jutge principal, es 

classificaran quatre (4) o vuit (8) equips per a la fase final. 

5.3.2.3. En cas de realitzar la prova d’eslàlom velocitat en el mateix 

esdeveniment, es podran prendre els temps de classificatòria d’aquesta prova. 

5.3.3. Fase final. 

5.3.3.1. Els equips classificats seran agrupats en partits de la següent manera: 

el primer equip classificat contra l’últim, el segon equip classificat contra el 

penúltim, etc. (veure figura 5.a). 
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Figura 5.a 

 

Figura 5.b 

 

5.3.3.2. Els patinadors s’enfrontaran de dos en dos de manera que 

màximament tots els integrants d’un equip competiran contra tots els 

integrants de l’altre equip. Els emparellaments es realitzaran tal i com es pot 

veure en la figura 5.b. 

5.3.3.2.1. El patinador reserva podrà ser intercanviat per qualsevol dels 

patinadors titulars abans de cada partit. Podrà ser intercanviat durant el 

partit, en cas de que es produeixi la lesió d’algun dels seus companys. 

5.3.3.2.2. Si un integrant de l’equip no pot participar en la fase final i l’equip 

no disposa de patinador reserva, els enfrontaments d’aquell integrant contra 

l’altre equip es donaran directament per perduts i es passarà al següent 

enfrontament. 

5.3.3.3. Els enfrontaments seran a una única passada. El patinador que guanyi 

la carrera sumarà un punt per al seu equip. En cas de realitzar una passada 

nul·la ambdós patinadors, es passarà al següent enfrontament i no pujarà cap 

punt al marcador. 
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5.3.3.3.1. Un patinador guanya una carrera quan el seu temps amb les 

penalitzacions afegides és estrictament menor que el temps del seu 

contrincant amb les penalitzacions afegides. 

5.3.3.4. Guanyarà el partit aquell equip que sumi cinc (5) victòries. Quan un 

equip assoleixi aquesta marca, el partit es donarà per acabat. 

5.3.3.5. En cas de que el marcador, arribi en empat al final dels nou (9) 

enfrontaments reglamentaris, es disputaran carreres de desempat. Abans de 

començar els enfrontaments de desempat, els equips escolliran l’ordre dels seus 

participants per a aquestes rondes. En el moment que es produeixi la victòria 

d’un equip en un enfrontament, es donarà el partit per finalitzat. 

5.3.3.6. Els equips mantindran la mateixa fila en cada passada. 

5.3.3.7. En els enfrontaments de semifinals, els equips guanyadors dels 

respectius enfrontaments competiran pel primer i segon lloc a la final, i els 

altres dos equips competiran pel tercer i quart lloc a la final de consolació.  

5.4. Requisits 

Els requisits seran el mateixos que els emprats per a la prova d’eslàlom velocitat 

(secció 4.4.). 

5.5. Penalitzacions 

Les penalitzacions seran les mateixes que les emprades per a la prova d’eslàlom 

velocitat (secció 4.5.). 

5.6. Modalitat sense cronòmetre 

La modalitat sense cronòmetre es realitzarà utilitzant la mateixa normativa que per 

la prova d’eslàlom velocitat (secció 4.6.) adaptada al format de competició especificat 

a la secció 5.3. 

5.7. Recol·locadors de cons 

Les condicions per als recol·locadors de cons seran les mateixes que les emprades 

per a la prova d’eslàlom velocitat (secció 4.7.). 

5.8. Rànquing 

5.8.1. Fase de classificació 

5.8.1.1. El rànquing final de la fase de classificació es basarà en la suma del 

millor dels dos temps obtinguts per cada participant. 

5.8.1.2. En el cas que un participant obtingui ambdues passades nul·les en la 

fase de classificació se li adjudicarà un temps de 10 segons per a poder realitzar 

el rànquing per equips. 

5.8.1.3. En el cas que hi hagués empat entre dos o més equips, els criteris de 

desempat seran els següents i en el següent ordre: 
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5.8.1.3.1. L’equip amb menor passades nul·les durant tota la fase de 

classificació. 

5.8.1.3.2. L’equip amb menor penalitzacions durant tota la fase de 

classificació. 

5.8.1.3.3. L’equip amb el patinador amb millor temps. 

5.8.1.3.4. Llançant una moneda. 

5.8.2. Fase final (sistema KO) 

5.8.2.1. Les posicions u (1) i dos (2) s’assignaran d’acord amb el resultat de la 

final. 

5.8.2.2. Les posicions tres (3) i quatre (4) s’assignaran d’acord amb el resultat 

de la final de consolació. 

5.8.2.3. Les posicions entre cinc (5) i vuit (8) s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació entre els equips que hagin arribat a quarts 

de final (en cas que es realitzi). 

5.8.2.4. Les posicions entre nou (9) i setze (16) s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació entre els equips que hagin arribat a vuitens 

de final (en cas que es realitzi). 

5.8.2.5. En qualsevol altre cas, les posicions s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació. 
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6. ESLÀLOM BATALLA 

Els patinadors s’enfronten en grups de tres (3) o quatre (4) patinadors i tenen un 

nombre determinat de rondes per demostrar que són millors que els seus 

contrincants del mateix grup. La valoració entre els patinadors es realitza per 

comparació directa i només un (1) o dos (2) patinadors passaran a la següent fase. 

6.1. Àrea de competició 

6.1.1. S’utilitzarà la fila amb separació de cinquanta (50) centímetres, la fila amb 

separació de vuitanta (80) centímetres separada a dos (2) metres de la fila de 

cinquanta (50) centímetres, la fila amb separació de cent vint (120) centímetres 

separada a dos metres de la fila de vuitanta (80) centímetres i la fila amb separació 

de vuitanta (80) centímetres situada a dos metres de la fila de cent vint (120) que 

conté deu (10) cons (veure secció 1.2.3.). 

6.1.2. A l’Annex A.4 es pot comprovar amb més detall la disposició de l’àrea de 

competició. 

6.2. Composició dels grups 

6.2.1. Els grups es calcularan en primera instància segons la classificació de l’últim 

campionat català. Si hi hagués patinadors que no disposessin de rànquing català, 

es tindria en compte el rànquing nacional publicat per la federació espanyola de 

patinatge i serien afegits abans de l’últim patinador amb rànquing català. En cas 

que hi hagués patinadors que no disposessin de cap tipus de rànquing, se’ls 

afegiria al principi de la llista en ordre aleatori, sempre abans del patinador amb 

major rànquing. 

6.2.2. Cada grup haurà de tenir un mínim de tres (3) i un màxim de quatre (4) 

patinadors. En el cas de grups de preclassificatòria, excepcionalment es podrien 

crear grups de cinc (5) patinadors. 

6.2.3. En el cas que el nombre de patinadors registrats no permetés crear grups 

de tres (3) o quatre (4) o per reduir el temps de competició, es poden organitzar 

grups de preclassificatòria. 

6.2.4. El nombre de grups i l’esquema de competició dependrà del nombre de 

participants. L’elecció de l’esquema serà decisió del jutge principal. A la figura 6.a 

es pot veure l’esquema de competició per a un volum d’entre dotze (12) i setze 

(16) patinadors. A la figura 6.b es pot veure l’esquema de competició per a un 

volum d’entre disset (17) i vint-i-quatre (24) patinadors. 

6.2.5. En el moment que els grups siguin validats pel jutge principal, si un 

patinador decideix donar-se de baixa, els grups no es tornaran a fer i el grup que 

contenia aquell patinador tindrà un participant menys. 

6.3. Desenvolupament de la prova 

6.3.1. Els patinadors d’un grup tindran el mateix nombre de rondes, sempre de 

trenta (30) segons, i les realitzaran de forma individual. L’inici del temps es donarà 
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Figura 6.a 

 

Figura 6.b 

en el moment que el patinador creui el primer con. El final del temps i final 

d’avaluació dels jutges es durà a terme després d’exactament trenta (30) segons. 

6.3.1.1. El nombre de rondes en un grup varia segons la fase de la competició: 

fins a quarts de final (inclosos) els patinadors disposaran de dues (2) rondes. 

En les semifinals, els patinadors disposaran de tres (3) rondes. Durant la final, 

els patinadors disposaran de tres (3) rondes i un (1) últim truc (veure secció 

6.4.). 
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6.3.1.2. Per a les categories aleví i infantil, els patinadors disposaran de dues 

(2) rondes fins a semifinals (inclosa) i de dues (2) rondes i un (1) últim truc 

durant la final (veure secció 6.4.). 

6.3.2. Abans de començar la ronda: 

6.3.2.1. Els patinadors seran nomenats per escalfar a l’àrea de competició. 

Mentrestant, el mestre de cerimònia presentarà als patinadors i anunciarà el 

seu ordre dins del grup. 

6.3.2.2. Els patinadors hauran d’esperar que el mestre de cerimònia els hi doni 

pas per començar la seva ronda. 

6.3.2.3. El DJ escollirà la música que posa en cada grup i els patinadors no 

tindran dret a escollir les cançons. 

6.3.3. Durant les rondes: 

6.3.3.1. Els patinadors poden fer el que vulguin, no hi ha cap restricció de 

moviments ni de files a utilitzar. 

6.3.3.2. El temps es mostrarà en una pantalla. En cas que no es mostri, haurà 

de ser el mestre de cerimònia qui avisi del temps restant als quinze (15) segons, 

deu (10) segons, cinc (5) segons i final. 

6.3.4. En finalitzar totes les rondes: 

6.3.4.1. El equip de jutges deliberarà tenint en compte únicament allò que es 

realitzi en aquell moment de la fase de competició, en ningún cas, les 

actuacions en fases prèvies no es tindran en compte en cap cas. 

6.3.4.2. Els patinadors hauran d’esperar els resultats a la zona de resultats (en 

cas que n’hi hagi). 

6.3.4.3. Mentre els jutges deliberen, el mestre de cerimònia crida al següent 

grup per escalfar a la zona de competició. 

6.3.443. En el moment que el mestre de cerimònia té els resultats, 

l’escalfament acaba i anuncia els resultats. 

6.3.4.5. Els resultats s’hauran de presentar tal i com s’especifica en els 

següents punts: 

6.3.4.5.1. En el cas de quatre (4) patinadors en el grup i passin dos (2) 

patinadors a la següent fase s’anunciaran de la següent manera: primer 

classificat, quart classificat, segon classificat i tercer classificat. 

6.3.4.5.2. En el cas de tres (3) patinadors en el grup i passin dos (2) 

patinadors a la següent fase s’anunciaran de la següent manera: primer 

classificat, segon classificat i tercer classificat. 

6.3.4.5.3. En el cas que només passi el primer classificat, indiferentment del 

nombre de patinadors del grup, els resultats s’anunciaran en ordre invers, 

començant per l’últim classificat del grup i acabant pel primer classificat del 

grup. 
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6.3.4.6. En cas d’empat entre dos patinadors, es realitzarà un millor truc (veure 

secció 5.4.). 

6.3.5. A la fase final, que decideix des de la primera posició fins la quarta posició, 

els patinadors escolliran l’ordre de sortida de la següent manera i amb el següent 

ordre: el patinador amb millor rànquing escollirà primer una (1) de les quatre (4) 

posicions lliures, el patinador amb segon millor rànquing escollirà una (1) de les 

tres (3) posicions lliures, el patinador amb tercer millor rànquing escollirà una (1) 

de les dues (2) posicions lliures i finalment s’adjudicarà al quart patinador la plaça 

lliure. 

6.3.6. En el cas d’un volum alt de patinadors es pot desenvolupar la competició 

amb un doble jurat. En aquest cas, els patinadors no disposaran de temps per 

escalfar a la zona de competició entre grups. 

6.4. Millor truc i últim truc 

6.4.1. Millor truc: En qualsevol fase de competició, excepte en la final, en cas 

d’empat entre dos patinadors el jurat pot sol·licitar la realització d’un millor truc. 

6.4.1.1. El millor truc consisteix en una sola figura repetida tantes vegades com 

sigui possible. 

6.4.1.2. La decisió final del jurat estarà basada únicament en l’execució 

d’aquest millor truc, sense importar el que s’hagi executat durant les rondes. 

6.4.2. El procediment del millor truc és el següent: 

6.4.2.1. L’ordre d’execució es decidirà llançant una moneda pel jutge principal 

o pel mestre de cerimònies. El guanyador del llançament triarà la seva posició 

de sortida. 

6.4.2.2. Cada patinador tindrà un màxim de dos (2) intents consecutius de 

durada màxima trenta (30) segons. En el cas que el primer intent superi els 

deu (10) segons de durada, no hi haurà opció d’un segon intent. Si es realitzen 

dos intents, es tindrà en compte només la millor execució. 

6.4.2.3. Un cop s’hagin executat els millors trucs dels patinadors, el mestre de 

cerimònia s’aproparà a la taula del jurat i entregarà el micròfon a cada jutge 

per a que doni el seu veredicte de forma individual. El patinador que 

aconsegueixi més vots, passarà a la següent fase. 

6.4.3. Últim truc: L’últim truc és una ronda més de la fase final. 

6.4.3.1. L’últim truc consisteix en una sola figura repetida tantes vegades com 

sigui possible. 

6.4.3.2. L’execució d’aquest truc serà tingut en compte pel jurat per decidir el 

rànquing. En cap cas, tindrà més o menys valor que qualsevol de les altres 

rondes executades durant la fase final. 

6.4.4. El procediment de l’últim truc serà el següent: 

6.4.4.1. L’ordre d’execució serà el mateix que l’ordre durant la fase final. 



 

  
  

Campionats i trofeus Inline Freestyle 

 
 32 

6.4.4.2. Cada patinador tindrà un màxim de dos (2) intents consecutius de 

durada màxima trenta (30) segons. En el cas que el primer intent superi els 

deu (10) segons de durada, no hi haurà opció d’un segon intent. Si es realitzen 

dos intents, es tindrà en compte només la millor execució. 

6.5. Requisits tècnics 

6.5.1. Trucs i requisits generals: 

6.5.1.1. Es defineix una figura o truc com aquell exercici que segueix un patró 

que es repeteix durant diversos cicles. Els trucs poden ser executats en 

qualsevol nombre de cons però el nombre mínim de cons necessaris per a que 

un truc es tingui en compte ha de ser de quatre (4) cons o tres (3) voltes. 

6.5.1.2. Es permeten les transicions entre figures de la mateixa família o 

transicions entre diferents famílies. Tot i això, la transició s’haurà d’executar 

sense pausa. 

6.5.1.3. Totes les figures i transicions han d’estar realitzades per el patinador 

de forma clara i precisa. Si la execució de la figura o transició genera dubtes al 

jutge aquest truc pot no tenir-se en compte. 

6.5.1.4. Una figura es considerarà com dins de la fila si la roda creua qualsevol 

de les línies imaginàries paral·leles als extrems dels cons. 

6.5.2. Les actuacions dels patinadors dins d’un mateix grup no seran puntuades 

numèricament sinó que els participants seran classificats per comparació directa. 

El resultat donat serà la decisió comuna de tot l’equip del jurat. El jurat basarà la 

seva classificació en els següents criteris: 

6.5.2.1. Quantitat i qualitat: La dificultat tècnica de la figura serà avaluada 

d’acord amb el nombre de repeticions i la qualitat de les mateixes des de l’inici 

fins el final. Com a criteri general, es prefereix la qualitat a la quantitat. 

6.5.2.2. Continuïtat i fluïdesa:  Les figures o transicions s’han d’iniciar i acabar 

de forma controlada i executar de forma fluida. També es valorarà el domini i 

el control del cos. 

6.5.2.3. Varietat: Com major sigui el nombre de figures de diferents famílies 

executades, major serà el domini tècnic. Un esportista que es concentri en una 

única habilitat, denotarà un control tècnic menys ample. 

6.5.2.4. Footwork, enllaços i transicions: la integració de figures en el footwork 

mostra un assoliment tècnic més alt que fer-lo de forma aïllada. D’igual manera, 

la realització de figures tècniques enllaçades demostren un major control dels 

moviments. 

6.5.3. La realització de figures dins de les diferents famílies podrà ser un criteri 

d’avaluació del jurat tot i que no és obligatòria la realització d’una figura de cada 

família. Les diferents famílies de trucs són les següents: 

6.5.3.1. Figures assegudes: el patinador realitza un moviment en posició 

d’esquat, amb la seva cintura per sota el nivell del genoll durant tota l’execució 

del moviment. 
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6.5.3.2. Figures saltades: el patinador realitza un moviment que conté un salt 

el qual ha de mantenir els dos peus a l’aire en algun moment de l’execució. 

6.5.3.3. Figures girades: el patinador realitza un moviment de gir (en qualsevol 

sentit) i haurà de tenir al menys una roda al terra i estar dins la fila de cons 

durant l’execució del truc. 

6.5.3.4. Figures lineals: el patinador realitza moviments que es duran a terme 

en la direcció marcada per la fila de cons ja siguin cap endavant o cap enrere 

on al menys una roda haurà de mantenir-se en contacte amb el terra. 

6.5.3.5. Altres figures: el patinador realitza moviments que no s’inclouen a la 

família de lineals, girs, saltats o asseguts. 

6.6 Penalitzacions 

6.6.1. No hi haurà una penalització numèrica per no realitzar correctament un truc 

o caure però si que es tindrà en compte com a degradació tècnica de l’actuació i 

per tant podrà ser un criteri vàlid del jurat per decidir el rànquing. 

6.6.2. Cons tombats, desplaçats o no passats 

6.6.2.1. Els cons tombats, desplaçats o no passats durant un truc es tenen en 

compte disminuint la longitud total de la figura, és a dir, un truc realitzat en 

vuit (8) cons però amb dos cons tirats pot ser semblant a un truc de longitud 

sis (6) cons. 

6.6.2.2. Aquelles figures que es realitzin sobre cons desplaçats o tombats 

tampoc es tindran en compte, és a dir, una figura de sis (6) cons realitzada 

sobre un fragment de la fila on hi havia un con tombat d’una passada anterior 

serà semblant a un truc de longitud cinc (5) cons. 

6.6.3. En cas de caiguda, només es tindrà en compte el truc realitzat fins la pèrdua 

de l’equilibri del patinador. 

6.6.4. Si es repeteix un truc en diferents ocasions dins de la mateixa fase de 

competició només es tindrà en compte el millor intent. 

6.7. Recol·locadors de cons 

6.7.1. Els recol·locadors hauran de col·locar els cons a la seva posició després de 

la ronda de cada patinador. 

6.7.2. Els recol·locadors de cons hauran de vetllar perquè l’àrea de competició 

estigui en òptimes condicions abans de l’inici de la ronda de cada patinador. 

6.7.3. Els recol·locadors de cons no podran dur patins durant la realització de la 

seva tasca. 

6.8. Rànquing 

6.8.1. El rànquing de cada grup es realitzarà per decisió comuna dels jutges. 
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6.8.1.1. Si després de valorar individualment, tots els jutges estan d’acord amb 

el seu rànquing, el resultat es valida i és anunciat pel mestre de cerimònies 

(veure secció 6.3.4.4.). 

6.8.1.2. Si després de valorar individualment, el resultat dels jutges no 

coincideix, es delibera fins a trobar un resultat comú. En el cas de no arribar a 

un acord, es donarà el resultat de la majoria dels jutges i serà especificat pel 

mestre de cerimònia en el moment d’anunciar els resultats. 

6.8.1.3. En el cas que els jutges conjuntament no puguin decidir entre dos 

patinadors, poden demanar un millor truc (veure secció 6.4.). 

6.8.2. El rànquing final de la competició es realitzarà de la següent manera: 

6.8.2.1. Des de la primera fins la quarta posició, s’adjudicaran les places d’acord 

amb el resultat obtingut a la fase final. 

6.8.2.2. Des de la cinquena fins la vuitena posició, s’adjudicaran les places de 

manera que els dos (2) tercers classificats en la semifinal obtindran la cinquena 

plaça i els dos (2) quarts classificats en la semifinal obtindran la setena plaça. 

6.8.2.3. A partir d’aquest punt, s’anirà recorrent l’arbre en sentit creixent i tots 

els patinadors que s’han quedat a la mateixa posició dins de la mateixa fase 

obtindran el mateix rànquing. Per exemple, en el cas d’uns quarts de final amb 

setze (16) patinadors, els quatre (4) tercers classificats obtindrien la novena 

posició i els quatre (4) quarts classificats obtindrien la tretzena posició. 
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7. DERRAPATGES 

Els patinadors s’enfronten en grups de tres (3) o quatre (4) patinadors i tenen un 

nombre determinat de derrapatges per demostrar que són millors que els seus 

contrincants del mateix grup. La valoració entre els patinadors es realitza per 

comparació directa i només un (1) o dos (2) patinadors passaran a la següent fase. 

7.1. Àrea de competició 

7.1.1. La superfície de l’àrea de competició haurà de ser apropiada per derrapar, 

és a dir, plana, llisa i sense forats o protuberàncies. 

7.1.2. La taula del jurat es col·locarà davant la zona de derrapatge a un (1) metre 

mínim del seu límit. 

7.1.3. La zona de competició haurà de ser de com a mínim quaranta (40) metres 

de llarg per cinc (5) metres d’ample. En circumstàncies excepcionals, l’amplitud 

pot ser de tres (3) metres. Aquesta zona de competició ha d’incloure: 

7.1.3.1. Una zona d’acceleració d’entre vint-i-dos (22) i vint-i-cinc (25) metres 

de llarg entre la marca d’inici de la zona d’acceleració i la marca final de la zona 

d’acceleració que delimita el principi de la zona de derrapatges. 

7.1.3.2. Una zona de derrapatges de quinze (15) metres de llarg delimitada a 

ambdós costats per una fila de cons separats un (1) metre. 

7.1.3.3. L’inici i final de la zona de derrapatges s’haurà de marcar clarament 

amb una línia al terra i amb un distintiu lateral. Cada cinc (5) metres s’haurà 

de col·locar un distintiu lateral. 

7.1.3.4. Haurà d’existir una zona de seguretat posterior a la zona de 

derrapatges d’un mínim de tres (3) metres de llarg. 

7.1.4. A l’Annex A.5 es pot comprovar amb més detall la disposició i el marcatge 

de l’àrea de competició. 

7.2. Composició dels grups 

7.2.1. Els grups es calcularan en primera instància segons la classificació de l’últim 

campionat català. Si hi hagués patinadors que no disposessin de rànquing català, 

es tindria en compte el rànquing nacional publicat per la federació espanyola de 

patinatge i serien afegits abans de l’últim patinador amb rànquing català. En cas 

que hi hagués patinadors que no disposessin de cap tipus de rànquing, se’ls 

afegiria al principi de la llista en ordre aleatori, sempre abans del patinador amb 

major rànquing. 

7.2.2. Cada grup haurà de tenir un mínim de tres (3) i un màxim de quatre (4) 

patinadors. En el cas de grups de preclassificatòria, excepcionalment es podrien 

crear grups de cinc (5) patinadors. 

7.2.3. En el cas que el nombre de patinadors registrats no permetés crear grups 

de tres (3) o quatre (4) o per reduir el temps de competició, es poden organitzar 

grups de preclassificatòria. 
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7.2.4. El nombre de grups i l’esquema de competició dependrà del nombre de 

participants. L’elecció de l’esquema serà decisió del jutge principal. A la figura 7.a 

es pot veure l’esquema de competició per a un volum d’entre dotze (12) i setze 

(16) patinadors. A la figura 7.b es pot veure l’esquema de competició per a un 

volum d’entre disset (17) i vint-i-quatre (24) patinadors. 

7.2.5. En el moment que els grups siguin validats pel jutge principal, si un 

patinador decideix donar-se de baixa, els grups no es tornaran a fer i el grup que 

contenia aquell patinador tindrà un participant menys. 

 

Figura 7.a 
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7.3. Desenvolupament de la prova 

7.3.1. Els patinadors d’un grup tindran el mateix nombre de rondes i les realitzaran 

de forma individual. 

7.3.1.1. El nombre de rondes en un grup varia segons la fase de la competició: 

cada patinador disposarà de quatre (4) rondes fins a les semifinals (inclosa) i 

disposarà de cinc (5) rondes a la fase final. 

7.3.2. Abans de començar la ronda: 

7.3.2.1. Els patinadors seran nomenats per escalfar a l’àrea de competició. 

Mentrestant, el mestre de cerimònia presentarà als patinadors i anunciarà el 

seu ordre dins del grup. 

7.3.2.2. Els patinadors hauran d’esperar que el mestre de cerimònia els hi doni 

pas per començar la seva ronda. 

7.3.2.3. El DJ escollirà la música que posa en cada grup i els patinadors no 

tindran dret a escollir les cançons. 

7.3.3. Durant les rondes: 

7.3.3.1. Els patinadors poden realitzar derrapatges simples o combinacions 

sense cap restricció (veure secció 7.5.). 

7.3.3.2. Només es consideraran els derrapatges executats dins l’àrea establerta 

per derrapar. En conseqüència, només es considerarà la distància derrapada 

dins de l’àrea establerta. En el cas que un patinador realitzi un derrapatge 

sobrepassant el límit establert, el jurat en podrà degradar el valor tècnic. 

7.3.4. En finalitzar totes les rondes: 

7.3.4.1. L’equip de jutges deliberarà tenint en compte únicament allò que s’hagi 

realitzat en aquella fase de la competició, en cap cas, actuacions prèvies es 

tindran en compte. 

7.3.4.2. Per a la deliberació, es consideraran els millors tres (3) derrapatges de 

quatre (4) fins a semifinals i els millors quatre (4) derrapatges de cinc (5) a la 

final. En cas de dubte entre dos patinadors, es pot utilitzar el derrapatge 

descartat per a decidir el resultat final. 

7.3.4.3. Els patinadors hauran d’esperar els resultats a la zona de resultats (en 

cas que n’hi hagi). 

7.3.4.4. Mentre els jutges deliberen, el mestre de cerimònia crida al següent 

grup per escalfar a la zona de competició. 

7.3.4.5. En el moment que el mestre de cerimònia té els resultats, l’escalfament 

acaba i anuncia els resultats. 

7.3.4.6. Els resultats s’hauran de presentar tal i com s’especifica en els 

següents punts: 
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7.3.4.6.1. En el cas de quatre (4) patinadors en el grup i passin dos (2) 

patinadors a la següent fase s’anunciaran de la següent manera: primer 

classificat, quart classificat, segon classificat i tercer classificat. 

7.3.4.6.2. En el cas de tres (3) patinadors en el grup i passin dos (2) 

patinadors a la següent fase s’anunciaran de la següent manera: primer 

classificat, segon classificat i tercer classificat. 

7.3.4.6.3. En el cas que només passi el primer classificat, indiferentment del 

nombre de patinadors del grup, els resultats s’anunciaran en ordre invers, 

començant per l’últim classificat del grup i acabant pel primer classificat del 

grup. 

7.3.4.7. En cas d’empat entre dos patinadors, es realitzarà un millor derrapatge 

(veure secció 7.4.). 

7.3.5. A la fase final, que decideix des de la primera posició fins la quarta posició, 

els patinadors escolliran l’ordre de sortida de la següent manera i amb el següent 

ordre: el patinador amb millor rànquing escollirà primer una (1) de les quatre (4) 

posicions lliures, el patinador amb segon millor rànquing escollirà una (1) de les 

tres (3) posicions lliures, el patinador amb tercer millor rànquing escollirà una (1) 

de les dues (2) posicions lliures i finalment s’adjudicarà al quart patinador la plaça 

lliure. 

7.4. Millor derrapatge 

7.4.1. En qualsevol fase de competició, excepte en la final, en cas d’empat entre 

dos patinadors el jurat pot sol·licitar la realització d’un millor derrapatge. 

7.4.1.1. El millor derrapatge consisteix en un sol derrapatge o una combinació 

de derrapatges (veure secció 7.5.). 

7.4.1.2. La decisió final del jurat estarà basada únicament en l’execució 

d’aquest millor derrapatge, sense importar el que s’hagi executat durant les 

rondes. 

7.4.2. El procediment del millor derrapatge és el següent: 

7.4.2.1. L’ordre d’execució es decidirà llançant una moneda pel jutge principal 

o pel mestre de cerimònies. El guanyador del llançament triarà la seva posició 

de sortida. 

7.4.2.2. Cada patinador tindrà un màxim de dos (2) intents. Si es realitzen dos 

intents, es tindrà en compte només la millor execució. 

7.4.2.3. Un cop s’hagin executat els millors derrapatges dels patinadors, el 

mestre de cerimònia s’aproparà a la taula del jurat i entregarà el micròfon a 

cada jutge per a que doni el seu veredicte de forma individual. El patinador que 

aconsegueixi més vots, passarà a la següent fase. 
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7.5. Requisits tècnics 

7.5.1. Trucs i requisits generals. 

7.5.1.1. La longitud mínima d’un derrapatge haurà de ser de dos (2) metres 

per a tenir-se en compte. 

7.5.1.2. Es permetran transicions o canvis de peu d’un truc a un altre de la 

mateixa o diferent família. Tot i això, la transició ha d’estar realitzada sense 

pausa. En cas de realitzar una transició o canvi de peu, la longitud de cada 

figura haurà de ser de mínim dos (2). Metres i la transició entre cada parell de 

figures no podrà superar la longitud d’un (1) metre. 

7.5.1.3. Totes les figures i transicions hauran de ser executades de forma clara 

i precisa. En cas contrari, poden no ser avaluades. 

7.5.2. Les actuacions dels patinadors dins d’un mateix grup no seran puntuades 

numèricament sinó que els participants seran classificats per comparació directa. 

El resultat donat serà la decisió comuna de tot l’equip del jurat. El jurat basarà la 

seva classificació en els següents criteris: 

7.5.2.1. Dificultat, longitud i qualitat: La dificultat tècnica del derrapatge (veure 

l’Annex D) serà avaluada tenint en compte la longitud i la qualitat des de l’inici 

fins el final. Com a criteri general es prefereix la qualitat a la quantitat. També, 

es valorarà en aquest apartat el domini i control del cos. 

7.5.2.2. Continuïtat i fluïdesa:  Els derrapatges s’han d’iniciar i acabar de forma 

controlada i s’han d’executar de forma fluida. També es valorarà el domini i el 

control del cos durant tota l’execució. 

7.5.2.3. Varietat: Com major sigui el nombre de figures de diferents famílies 

executades, major serà el domini tècnic. Un esportista que es concentri en una 

única habilitat, denotarà un control tècnic menys extens. 

7.5.1.3.1. Els patinadors hauran d’executar correctament un mínim de dos 

(2) famílies diferents. 

7.5.2.4. Enllaços i transicions: la integració de diferents derrapatges mostra un 

assoliment tècnic més alt que realitzar-los de forma aïllada. 

7.5.2.5. Finalització: La parada final de la figura demostra una major habilitat i 

control. 

7.6. Penalitzacions 

7.6.1. En el cas de caiguda, el derrapatge es considerarà nul. 

7.6.2. Si una o ambdues mans es recolzen el terra, el derrapatge es considerarà 

nul. 

7.6.3. Si es repeteix un truc en diferents ocasions dins de la mateixa fase de 

competició només es tindrà en compte el millor intent. 
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7.7. Rànquing 

7.7.1. El rànquing de cada grup es realitzarà per decisió comuna dels jutges. 

7.7.1.1. Si després de valorar individualment, tots els jutges estan d’acord amb 

el seu rànquing, el resultat es valida i és anunciat pel mestre de cerimònies 

(veure secció 7.3.4.4.). 

7.7.1.2. Si després de valorar individualment, el resultat dels jutges no 

coincideix, es delibera fins a trobar un resultat comú. En el cas de no arribar a 

un acord, es donarà el resultat de la majoria dels jutges i serà especificat pel 

mestre de cerimònia en el moment d’anunciar els resultats. 

7.7.1.3. En el cas que els jutges conjuntament no puguin decidir entre dos 

patinadors, poden demanar un millor derrapatge (veure secció 7.4.). 

7.7.2. El rànquing final de la competició es realitzarà de la següent manera: 

7.7.2.1. Des de la primera fins la quarta posició, s’adjudicaran les places d’acord 

amb el resultat obtingut a la fase final. 

7.7.2.2. Des de la cinquena fins la vuitena posició, s’adjudicaran les places de 

manera que els dos (2) tercers classificats en la semifinal obtindran la cinquena 

plaça i els dos (2) quarts classificats en la semifinal obtindran la setena plaça. 

7.7.2.3. A partir d’aquest punt, s’anirà recorrent l’arbre en sentit creixent i tots 

els patinadors que s’han quedat a la mateixa posició dins de la mateixa fase 

obtindran el mateix rànquing. Per exemple, en el cas d’uns quarts de final amb 

setze (16) patinadors, els quatre (4) tercers classificats obtindrien la novena 

posició i els quatre (4) quarts classificats obtindrien la tretzena posició. 
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8. SALT D’ALÇADA 

Els competidors han de saltar una barra en mode de llistó, la qual va augmentat la 

seva alçada a mida que la competició avança. 

8.1. Àrea de competició 

8.1.1. La superfície de l’àrea de competició haurà de ser apropiada per saltar, és 

a dir, plana, llisa i sense forats o protuberàncies. 

8.1.2. La taula del jurat es col·locarà davant la zona de salts a un (1) metre mínim 

del seu límit. 

8.1.3. La zona de competició haurà de ser de com a mínim quinze (15) metres de 

llarg per quatre (4) metres d’ample. Aquesta zona de competició ha d’incloure: 

8.1.3.1. Una zona d’acceleració de deu (10) metres de llarg entre la marca 

d’inici de la zona d’acceleració i l’estructura de salt. 

8.1.3.2. Una zona de validació de cinc (5) metres de llarg des de l’estructura 

de salt fins el final de la zona de validació. El final de la zona de validació s’haurà 

de marcar clarament amb una línia al terra i amb un distintiu lateral. 

8.1.3.3. L’estructura de salt haurà d’estar regulada des de quaranta (40) 

centímetres fins a cent setanta (170) centímetres. En circumstàncies 

excepcionals, es podrà disposar d’una estructura amb alçada màxima menor. 

8.1.3.4. El llistó horitzontal. 

8.1.3.4.1. La longitud del llistó horitzontal haurà de ser igual o superior a 

tres (3) metres i amb un diàmetre de mínim dos coma cinc (2,5) centímetres.  

8.1.3.4.2. Aquest llistó haurà de tenir la base plana a les puntes i no haurà 

de flexionar en el moment de col·locar-se en l’estructura.  

8.1.3.4.3. El llistó ’haurà de marcar amb franges diferents per a una correcta 

visualització. Recomanable utilitzar els colors blanc i vermell o els colors 

negre i groc. 

8.1.3.4.4. Serà necessari tenir alguna barra de recanvi similar a la principal 

per si fos necessari.  

8.1.3.4.5. En circumstàncies excepcionals, es podrà disposar d’una barra 

amb característiques similars. 

8.1.4. A l’Annex A.6 es pot comprovar amb més detall la disposició i el marcatge 

de l’àrea de competició. 

8.2. Desenvolupament de la prova 

La prova de salt d’alçada està estructurada en dues fases: una fase de classificació, 

on s’anirà incrementant l’alçada de manera predeterminada, i una fase final, on els 

patinadors que lluiten per les places del podi poden decidir conjuntament l’alçada a 

superar. 
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8.2.1. Nomenclatura 

8.2.1.1. Passar: El patinador pot indicar que no saltarà una altura determinada 

situant-se en la zona de sortida i fent una “X” amb els braços al jutge de taula. 

8.2.1.2. Salt: En el moment que el patinador creua la línia d’inici de la zona 

d’acceleració, es considera un salt. 

8.2.1.2.1. Vàlid: el salt serà vàlid si no s’incompleix cap dels punts 

especificats a la secció 8.4.1. 

8.2.1.2.2. Nul: el salt serà nul en cas d’incomplir qualsevol dels punts 

especificats a la secció 8.4.1. 

8.2.2. L’ordre de participació es basarà en primera instància segons la classificació 

de l’últim campionat català. Si hi hagués patinadors que no disposessin de 

rànquing català, es tindria en compte el rànquing nacional publicat per la federació 

espanyola de patinatge i serien afegits abans de l’últim patinador amb rànquing 

català. En cas que hi hagués patinadors que no disposessin de cap tipus de 

rànquing, se’ls afegiria al principi de la llista en ordre aleatori, sempre abans del 

patinador amb major rànquing. 

8.2.3. Fase de classificació 

8.2.3.1. Els competidors tindran dos (2) intents per a superar cada altura. 

8.2.3.2. Per a les categories aleví i infantil (sub14), l’altura d’inici mínima serà 

de cinquanta (50) centímetres tant pel gènere masculí com pel gènere femení. 

Per a les categories juvenil i júnior (sub19), la altura d’inici mínim serà de 

seixanta (60) centímetres per al gènere femení i de setanta (70) centímetres 

per al gènere masculí. Per a les categories absolutes, l’altura mínima d’inici serà 

de setanta (70) centímetres per al gènere femení i de noranta (90) centímetres 

per al gènere masculí. 

8.2.3.2.1. El jutge principal podrà decidir l’altura de la primera barra segons 

el context de la competició. 

8.2.3.3. Es realitzaran sempre dues pujades de deu (10) centímetres i 

posteriorment, pujades de cinc (5) centímetres fins a arribar a la fase final. 

8.2.3.4. Els competidors podran decidir no saltar una altura. En aquest cas, si 

el patinador no aconseguís superar la nova altura, la seva marca per al rànquing 

s’indicaria amb l’últim salt vàlid. 

8.2.3.4.1. La primera altura no es podrà passar i serà obligatòria de saltar. 

8.2.4. Fase final 

8.2.4.1. La fase final inicia quan hi ha tres (3) o menys patinadors per a disputar 

el podi de la competició. 

8.2.4.2. Els competidors finalistes decidiran quant incrementar l’altura per 

consens. Si no hi hagués consens, es col·locarà l’altura més baixa sol·licitada. 

8.2.4.3. L’increment entre altures haurà de ser mínim de dos (2) centímetres. 
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8.2.4.4. Els competidors tindran tres (3) intents per a superar cada altura. 

8.2.4.5. Els competidors podran decidir no saltar una altura. En aquest cas, si 

el patinador no aconseguís superar la nova altura, la seva marca per al rànquing 

s’indicaria amb l’últim salt vàlid. 

8.2.5.6. Quan només quedi un competidor, podrà seguir augmentant l’altura 

per a poder aconseguir una millor o homologar rècords. 

8.3. Requisits 

8.3.1. Zona de sortida: El competidor serà nomenat pel seu nom i cognoms. A 

partir d’aquest moment pot efectuar el salt o passar. 

8.3.2. Àrea de validació: Paral·lela al llistó de salt i a una distància de cinc (5) 

metres, hi haurà una línia que marcarà el final de la zona de validació.  

8.3.2.1. Els patinadors hauran de creuar la línia de validació sense tocar el terra 

sense ninguna part del cos que no sigui el patí. 

8.3.3. El competidor podrà apropar-se a la barra i referenciar l’alçada del llistó 

respecte el seu cos en el moment que es prepara la barra per al salt. No es 

permetrà referenciar l’alçada en el moment que el primer patinador sigui nomenat. 

8.4. Penalitzacions 

8.4.1. Salt nul 

8.4.1.1. Si un competidor no passa la barra, la tira, passa per sota o toca el 

terra amb algun element del seu cos que no sigui el patí, l’intent serà nul. 

8.4.1.1.1. Si la barra cau després de que el patinador creui la línia de 

validació, el salt serà considerat nul. 

8.4.1.2. Si un patinador creua les línies laterals de la zona de validació abans 

de creuar la línia final (paral·lela a la barra horitzontal), es considerarà el salt 

com a nul. 

8.4.1.3. Quan un patinador sigui nomenat, tindrà deu (10) segons per a iniciar 

el salt. Passat aquest temps, el salt es considerarà nul. 

8.4.1.4. Si un competidor surt abans de ser nomenat, es considerarà un salt 

nul. 

8.5. Rànquing 

8.5.1. El rànquing final es basarà en la millor altura vàlida de cada patinador. Els 

competidors seran endreçats de major a menor altura seguint els criteris de 

desempat en cas d’haver-ne. 

8.5.2. Empats 

8.5.2.1. En places referents al podi. 
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8.5.2.1.1. La posició més alta s’adjudicarà al patinador amb menor nombre 

de salts en l’altura on es produeix l’empat. 

8.5.2.1.2. Si l’empat persisteix, la posició més alta s’adjudicarà al patinador 

amb menor nombre de salts durant tota la competició. 

8.5.2.1.3. Si l’empat persisteix, la posició més alta s’adjudicarà al patinador 

que tingui el primer salt no vàlid a una altura superior. 

8.5.2.1.4. Si l’empat persisteix, els competidors hauran de seguir saltant 

disminuint dos (2) centímetres aquella altura on els patinadors involucrats 

no han aconseguit validar l’altura.  

8.5.2.1.4.1. Cada competidor tindrà un màxim de tres (3) intents. 

8.5.2.1.4.2. Si un patinador aconsegueix un salt vàlid i l’altre patinador 

no, en el mateix torn, ja no hi haurà més salts i el patinador que ha 

aconseguit el salt vàlid s’adjudicarà la posició més alta.  

8.5.2.1.4.3. La barra s’incrementarà dos (2) centímetres en el cas que els 

patinadors involucrats validin el salt i es disminuirà en dos (2) centímetres 

si els patinadors involucrats no validen cap salt. 

8.5.2.1.4.4. Els competidors hauran de saltar totes les altures, no es 

permetrà l’opció de passar. 

8.5.2.2. En places no referents al podi 

8.5.2.2.1. La posició més alta s’adjudicarà al patinador amb menor nombre 

de salts en l’altura on es produeix l’empat. 

8.5.2.2.2. Si l’empat persisteix, la posició més alta s’adjudicarà al patinador 

amb menor nombre de salts durant tota la competició. 

8.5.2.2.3. Si l’empat persisteix, la posició més alta s’adjudicarà al patinador 

que tingui el primer salt no vàlid a una altura superior. 

8.5.2.2.4. Si l’empat persisteix, els patinadors involucrats seran considerats 

per igual i quedaran empatats en el rànquing final. 
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9. CROS 

Els patinadors s’enfronten a una circuit amb diferents obstacles que hauran de 

superar abans d’arribar a meta. La competició es divideix en dues fases: una fase de 

classificació i una fase final. 

9.1. Àrea de competició 

9.1.1. La zona de competició ha de tenir unes dimensions mínimes de quaranta 

(40) metres de llarg per a vint (20) d’ample. 

9.1.2. La superfície de l’àrea de competició haurà de ser apropiada per patinar, és 

a dir, llisa, amb bona adherència i sense forats o protuberàncies. 

9.1.3. Ninguna part del circuit podrà tenir una amplitud menor a un coma cinc 

(1,5) metres. 

9.1.4. Per a la fase de classificació, es marcarà una caixa de sortida amb dues 

línies on la segona línia estarà situada a quaranta (40) centímetres de la primera. 

Per a la fase final, es dividiran aquestes línies en quatre (4) franges d’ un (1) 

metre. 

9.1.5. Per a la fase de classificació i la fase final. 

9.1.5.1. La zona de sortida haurà de tenir com a mínim quatre (4) metres 

d’amplada. 

9.1.5.2. Aquesta amplada mínima de quatre (4) metres s’haurà de mantenir 

coma mínim durant deu (10) metres a partir de la línia de sortida. 

9.1.5.3. S’haurà de marcar clarament una línia de meta. 

9.1.5.4. Abans d’arribar a la línia de meta, l’amplada del circuit haurà de tenir 

com a mínim quatre (4) metres d’ample i s’haurà de prolongar com a mínim 

durant deu (10) metres. 

9.1.6. La zona de competició pot tenir desnivells, rampes o altres obstacles. Els 

elements que es poden disposar son els següents: cons per fer zig-zag, rampes 

rectes de màxim setanta (70) centímetres d’altura, estructures per passar per sota 

d’una altura mínima de noranta (90) centímetres, estructures per passar per sobre 

d’una alçada màxima de seixanta (60) centímetres. 

9.1.6.1. La zona de competició es podrà adaptar segons la categoria. 

9.1.6.2. Davant d’obstacles complicats es podrà proposar una alternativa. 

9.1.6.3. Es podran proposar i disposar altres obstacles diferents als comentats 

anteriorment sempre i quan siguin segurs i aptes per a la pràctica de la prova. 

9.2. Equip tecnològic 

9.2.1. S’haurà d’utilitzar un cronòmetre electrònic tant per la fase de classificació 

com per fase final que garanteixi un error màxim en la presa de temps d’una (1) 

mil·lèsima de segon. 
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9.2.2. En la fase classificatòria, s’haurà de col·locar un sensor a la línia de sortida 

a quaranta (40) centímetres d’alçada, amb una variabilitat de més menys dos (±2) 

centímetres respecte el terra que accioni el temps en el moment de ser tallada. 

També s’haurà de col·locar un sensor a la línia d’arribada a vint (20) centímetres 

d’alçada, amb una variabilitat de més menys dos (±2) centímetres que aturi el 

temps en ser tallada. 

9.2.3. En la fase final, no hi haurà sensors a la línia de sortida ni a la línia final. 

Ara bé, per a la línia final, serà necessari disposar d’un dispositiu capaç de gravar 

i reproduir a càmera lenta. 

9.2.4. En el cas de no disposar d’equip tecnològic o per problemes tècnics amb el 

mateix, es podran utilitzar cronòmetres manuals per a la fase de classificació. 

9.3. Desenvolupament de la prova 

La prova de cros està estructurada en dues fases: una fase de classificació, basada 

en proves individuals de temps, i una fase final, basada en agrupacions de quatre 

patinadors que s’enfronten directament. 

9.3.1. Fase de classificació: Els patinadors tindran una (1) o dues (2) passades 

amb sortida lliure de les quals només la millor d’ambdues es tindrà en compte per 

a la classificació final d’aquesta primera fase. Un nombre de patinadors determinat 

pel jutge principal passaran a la fase final. 

9.3.1.1. L’ordre de participació en la primera de les dues passades es basarà 

en primera instància en la classificació de l’últim campionat català, començant 

pel participant que tingui pitjor rànquing. Si hi hagués patinadors que no 

disposessin de rànquing català, es tindria en compte el rànquing nacional 

publicat per la federació espanyola de patinatge i serien afegits abans de l’últim 

patinador amb rànquing català. En cas que hi hagués patinadors que no 

disposessin de cap tipus de rànquing, se’ls afegiria al principi de la llista en 

ordre aleatori, sempre abans del patinador amb pitjor rànquing. 

9.3.1.2. L’ordre de participació en la segona passada es basarà en el temps 

obtingut a la primera passada, començant per l’esportista que hagi obtingut 

pitjor temps. En el cas que hi hagués patinadors que no marquessin temps a la 

primera passada, s’afegirien abans del patinador amb pitjor temps seguint el 

criteri especificat a la secció 9.3.1.1. 

9.3.1.3. Depenent del nombre de patinadors i la elecció del jutge principal, 

s’utilitzarà un esquema de competició o un altre. 

9.3.2. Fase final. 

9.3.2.1. Els patinadors classificats seran agrupats en grups de quatre de la 

següent manera tal i com es pot veure en les figures 9.a i 9.b. 

9.3.2.2. En el moment que els grups s’hagin validat pel jutge principal, si un 

patinador es dóna de baixa, es canviarà el patinador en qüestió per el primer 

participant no classificat per a la fase final. 
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Figura 9.a 

 

Figura 9.b 

9.3.2.2. En la primera ronda, el patinador amb millor temps d’un grup portarà 

el distintiu vermell i podrà escollir el calaix de sortida d’entre els quatre (4) 

possibles. El segon patinador amb millor temps dins del grup portarà el distintiu 

groc i podrà escollir calaix de sortida entre els tres (3) restants. El tercer 

patinador amb millor temps dins del grup portarà el distintiu verd i podrà 

escollir calaix de sortida entre els dos (2) restants. El quart patinador del grup 

portarà el distintiu blau i sortirà des del calaix restant. En rondes posteriors, 
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l’elecció de calaix de sortida serà el mateix però dependrà de com els patinadors 

s’han classificat en la ronda anterior (veure la figura 9.a i 9.b). 

9.3.2.4. En enfrontaments posteriors, els distintius i les eleccions dependran de 

les posicions obtingudes en la fase de la competició anterior. 

9.3.2.5. Els enfrontaments es realitzaran a una única carrera. 

9.3.2.6. El primer i segon classificat de cada enfrontament passaran a la 

següent fase. En cas de realitzar una classificatòria, podrà passar únicament el 

primer classificat. 

9.3.2.7. Les posicions de les carreres es decidiran segons l’ordre d’arribada a 

la línia de meta sempre i quan no es realitzi ninguna infracció (veure secció 

9.5.). 

9.3.2.8. En els enfrontaments de semifinals, els dos primers classificats de cada 

grup competiran a la final i els altres dos patinadors competiran a la final de 

consolació. 

9.4. Requisits 

9.4.1. Zona de sortida 

9.4.1.1. Fase de classificació 

9.4.1.1.1. El senyal de sortida per la fase de classificació serà: “A les 

marques”, “llestos/llestes”. Els  senyals de sortida es podrien donar en 

anglès, en aquest cas serien: “On your marks”, “ready”. 

9.4.1.1.2. L’esportista haurà de començar la seva passada abans de cinc (5) 

segons després de la senyal “llestos/llestes”. 

9.4.1.1.3. El patí frontal haurà d’estar íntegrament dins de la caixa de sortida 

i ninguna part d’aquest, incloses les rodes, podran tocar ninguna de les línies 

marcades. L’altre patí podrà trepitjar la línia de darrere. Al menys una part 

de cada patí haurà d’estar en contacte amb el terra abans del primer 

moviment que talli la fotocèl·lula. 

9.4.1.1.4.  Es permetrà l’oscil·lació del cos durant el moment de la sortida. 

9.4.1.1.5. El primer moviment de qualsevol dels dos patins en direcció 

frontal haurà de tallar la fotocèl·lula. 

9.4.1.1.6. En el cas que no es compleixin els requisits esmentats 

anteriorment, s’indicarà sortida falsa. 

9.4.1.2. Fase final 

9.4.1.2.1. Els senyals de sortida a la fase final seran: “A les marques”, 

“llestos/llestes”, “Beep”. Els senyals de sortida es podrien donar en anglès, 

en aquest cas serien: “On your marks”, “set”, “Beep”. 
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9.4.1.2.1.1. A partir del senyal de sortida “a les marques” els patinadors 

hauran de preparar-se i prendre la postura de sortida en un màxim de 

tres (3) segons. 

9.4.1.2.1.2. En el moment que soni el senyal de sortida “llestos/llestes” 

els patinadors hauran d’estar ja totalment congelats, no es permetrà cap 

tipus de moviment o oscil·lació. Hauran de mantenir-se en aquesta posició 

fins el senyal de sortida “beep”. 

9.4.1.2.1.3. En el senyal de sortida “beep” els patinadors poden iniciar la 

carrera. 

9.4.1.2.2. Ambdós patins hauran d’estar per darrere de la línia frontal de 

sortida i ninguna de les rodes podrà tocar qualsevol (ni estar per sobre)  de 

les línies marcades. Al menys una roda de cada patí haurà d’estar en 

contacte amb el terra. 

9.4.2. Línia final 

9.4.2.1. A la fase de classificació, els patinadors hauran de creuar la línia final 

i tallar la fotocèl·lula amb al menys una roda al terra i amb el peu de 

recolzament. 

9.4.2.2. A la fase final, l’ordre d’entrada dels patinadors a la línia final vindrà 

marcada per la primera roda del patí recolzat al terra amb alguna de les seves 

parts. 

9.5. Penalitzacions 

9.5.1. Penalitzacions en la zona de sortida 

9.5.1.1. Si els patinadors no compleixen els requisits indicats a la secció 

9.4.1.1. i 9.4.1.2. es senyalarà una sortida falsa. 

9.5.1.2. En cas que un patinador realitzi dues sortides falses en una mateixa 

carrera, serà desqualificat i no podrà córrer aquella ronda. 

9.5.2. Penalitzacions durant la carrera 

9.5.2.1. Els patinadors podran ser sancionats amb pèrdua de posicions o 

eliminats si s’infringeix qualsevol de les següents normes: 

9.5.2.1.1. Agafar voluntàriament a un contrincant o un element del circuit 

obtenint una avantatge. 

9.5.2.1.2. Realitzar una càrrega indiscriminada contra un contrincant. 

9.5.2.1.3. Sortir-se del recorregut o saltar-se qualsevol obstacle 

voluntàriament per obtenir un avantatge. 

9.5.2.1.4. Recolzar-se sobre altres rivals per obtenir avantatge. 

9.5.2.1.5. Durant l’esprint final, tancar la trajectòria a meta d’un contrincant. 

9.5.2.1.6. Desobeir les ordres d’un jutge, voluntari o organitzador de prova. 
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9.5.3. Penalitzacions a la línia final 

9.5.3.1. Si no es compleix la norma indicada en la secció 9.4.2.1, la carrera es 

considerarà nul·la i no s’obtindrà cap temps. 

9.6. Proteccions 

9.6.1. Les proteccions obligatòries seran casc, canelleres, i genolleres. 

9.6.2. Estaran permeses altres tipus de proteccions sempre i quan siguin segures 

per als demés participants. 

9.7. Rànquing 

9.7.1. Fase de classificació 

9.7.1.1. El rànquing final de la fase de classificació es basarà en el millor dels 

dos temps obtinguts. En cas de realitzar només una passada, es basarà en 

aquell temps. 

9.7.1.2. En el cas que hi hagués empat entre dos o més participants, els criteris 

de desempat seran els següents i en el següent ordre: 

9.7.1.2.1. El segon temps 

9.7.1.2.2. El rànquing català 

9.7.1.2.3. El rànquing espanyol 

9.7.1.2.4. Llançant una moneda 

9.7.2. Fase final 

9.7.2.1. Les posicions entre u (1) i quatre (4) s’assignaran d’acord amb el 

resultat de la final. 

9.7.2.2. Les posicions entre cinc (5) i vuit (8) s’assignaran d’acord amb el 

resultat de la final de consolació. 

9.7.2.3. Les posicions entre nou (9) i dotze (12) s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació entre els patinadors que hagin quedat en 

tercera posició fins a quarts de final (en cas que es realitzi). Les posicions entre 

tretze (13) i disset (17) s’assignaran en base al temps obtingut en la fase de 

classificació entre els patinadors que hagin quedat en quarta posició fins a 

quarts de final (en cas que es realitzi). 

9.7.2.4. Els temps s’aniran adjudicant amb el mateix mecanisme esmentat a la 

secció 9.6.2.3. amb les diferents rondes de la fase final. 

9.7.2.5. Per a aquells patinadors que no passin a la fase final, les posicions 

s’assignaran en base al temps obtingut en la fase de classificació. 
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10. CROS PER EQUIPS 

Els equips s’enfronten a una circuit amb diferents obstacles que hauran de superar 

abans d’arribar a meta. La competició es divideix en dues fases: una fase de 

classificació i una fase final. 

10.1. Àrea de competició 

L’àrea de competició és la mateixa que l’àrea de competició de la prova cros (secció 

9.1.). 

10.2. Equip tecnològic 

L’equip tecnològic és el mateix que l’emprat per a la prova de cros (secció 9.2.). 

10.3. Desenvolupament de la prova 

La prova de cros per equips està estructurada en dues fases: una fase de classificació, 

basada en proves individuals de temps, i una fase final basada en equips de dos (2) 

patinadors que s’enfronten amb un altre equip. 

10.3.1. Fase de classificació: excepte el nombre d’equips classificats, la fase de 

classificació es realitza d’igual manera que la prova de cros (secció 9.3.1). 

10.3.1.1. Depenent del nombre d’equips i a elecció del jutge principal, es 

classificaran quatre (4), vuit (8) o setze (16) equips per a la fase final. 

10.3.1.2. En cas de realitzar la prova de cros en el mateix esdeveniment, es 

prendran els temps de classificatòria d’aquesta prova. 

10.3.2. Fase final. 

10.3.2.1. Els equips classificats seran agrupats en grups de dos de la següent 

manera: el primer equip classificat contra l’últim, el segon equip classificat 

contra el penúltim, etc. (veure figura 10.a). 

10.3.2.2. En la primera ronda, l’equip amb millor suma de temps portarà el 

distintiu vermell i ambdós atletes de l’equip podran escollir els calaixos de 

sortida d’entre els quatre (4) possibles. L’altre equip portarà el distintiu groc i 

sortirà des dels calaixos restants. En rondes posteriors, els distintius i l’elecció 

calaixos de sortida serà el mateix però dependrà de com els equips s’han 

classificat en la ronda anterior. 

10.3.2.3. L’equip guanyador que passarà a la següent fase serà aquell que els 

dos integrants del seu equip creuin la línia final entre la primera i la tercera 

posició. L’equip que no passarà a la següent fase serà aquell que qualsevol dels 

seus integrants creui la línia final en última posició. 

10.3.2.4. En els enfrontaments de semifinals, els primers classificats de cada 

grup competiran a la final i els altres dos equips competiran a la final de 

consolació. 
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Figura 10.a 

10.4. Requisits 

Els requisits seran els mateixos que la prova cros (secció 9.4.). 

10.5. Penalitzacions 

10.5.1. Penalitzacions en la zona de sortida 

10.5.1.1. Si els patinadors no compleixen els requisits indicats a la secció 10.4. 

es senyalarà una sortida falsa. 

10.5.1.2. En cas que un equip realitzi dues (2) sortides falses en una mateixa 

ronda, serà desqualificat i es proclamarà l’altre equip com a vencedor. 

10.5.2. Penalitzacions durant la carrera 

10.5.2.1. Les penalitzacions durant la carrera seran les mateixes que en la 

prova de cros (veure secció 9.5.2.1.). 

10.5.2.2. Una desqualificació d’un patinador de l’equip implicarà la 

desqualificació de l’equip sencer. 

10.5.3. Penalitzacions a la línia final 

10.5.3.1. Les penalitzacions en la línia final seran les mateixes que en la prova 

de cros (veure secció 9.5.3.). 

10.6. Proteccions 

Les proteccions necessàries seran les mateixes que en la prova de cros (veure secció 

9.6). 

10.7. Rànquing 

10.7.1. Fase de classificació 

1

16

9

8

5 CF G1

12 CF G2

13 CF G3 CF Q1 CF SF1 #1

4 CF G4 CF Q2 CF SF2 #1

3 CF G5 CF Q3 CF SF1 #2

14 CF G6 CF Q4 CF SF2 #2

11 CF G7

6 CF G8

7

10

15

2

CF: Classificat CF: Classificat CF: Classificat CF: Classificat

G6 Q4

G7

G8

G4 Q2 SF1 SF1

G5 Q3 SF2 SF2

FASE FINAL: 16 EQUIPS

Vuitens de final Quarts de final Semifinal Finals

TOP 16

G1

G2

G3 Q1
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10.7.1.1. El rànquing final de la fase de classificació per equips es basarà en la 

suma del millor dels dos temps obtinguts per cada participant de l’equip. 

10.7.1.2. En el cas que un participant obtingui ambdues passades nul·les en la 

fase de classificació se li adjudicarà un temps de cinquanta (50) segons per a 

poder realitzar el rànquing per equips. 

10.7.1.3. En el cas que hi hagués empat entre dos o més equips, els criteris de 

desempat seran els següents i en el següent ordre: 

10.7.1.3.1. L’equip amb menor passades nul·les durant tota la fase de 

classificació. 

10.7.1.3.2. L’equip amb menor suma total de tots els temps de la fase de 

classificació. 

10.7.1.3.3. L’equip amb el patinador amb millor temps. 

10.7.1.3.4. Llançant una moneda. 

10.7.2. Fase final 

10.7.2.1. Les posicions u (1) i dos (2) s’assignaran d’acord amb el resultat de 

la final. 

10.7.2.2. Les posicions tres (3) i quatre (4) s’assignaran d’acord amb el resultat 

de la final de consolació. 

10.7.2.3. Les posicions entre cinc (5) i vuit (8) s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació entre els equips que hagin arribat a quarts 

de final (en cas que es realitzi). 

10.7.2.4. Les posicions entre nou (9) i setze (16) s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació entre els equips que hagin arribat a vuitens 

de final (en cas que es realitzi). 

10.7.2.5. En qualsevol altre cas, les posicions s’assignaran en base al temps 

obtingut en la fase de classificació. 
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A. PLÀNOLS I MARCATGE 

A.1. Marcatge general 

Les primeres files en ser marcades hauran de ser les utilitzades per a eslàlom 

velocitat. A continuació, s’explica el procediment per a marcar-les: 

1) Dibuixar la primera fila de cons de vuitanta (80) centímetres de separació a 

una distancia de cinc (5) metres de la taula dels jutges. S’hauran de fer vint-
i-una (21) marques. 

 

 

2) Des del centre de la sisena marca, situada a quatre (4) metres, dibuixar un 

arc a cinc (5) metres de distància. 

 

3) Des del centre del primer punt, dibuixar un arc a tres (3) metres de distància 

buscant la intersecció amb l’arc prèviament dibuixat en el punt 2. La 

intersecció entre els dos arcs determinarà el centre del primer punt de la 
segona fila de vuitanta (80) centímetres de separació. 

 

80 cm

16 m

5 m

5 m

3 m
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4) Per a fer les dues línies completament paral·leles, des de l’última marca de la 

primera fila situada a setze (16) metres de la primera marca, buscar un punt 
a tres metres que creï intersecció amb els setze (16) metres de longitud de la 

segona fila. 

 

5) Comprovar les diagonals entre el centre de la primera marca de la primera 
fila i el centre de l’última marca de la segona fila i el centre de la primera 

marca de la segona fila i el centre de l’última marca de la primera fila. La 
distància hauria de ser setze coma dos cents setanta-vuit 16,278 metres. 

 

6) Marcar els punts separats a vuitanta (80) centímetres de la segona fila. 

 

7) Des del centre de la primera marca de cada fila, realitzar una marca a dotze 

(12) metres i una altre marca a dotze metres i quaranta centímetres (12,40 
m). 

3 m

16 m

16,278   m

3 m

16 m
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8) Abans de la celebració de la prova, s’haurà de marcar amb cinta americana 

no lliscant la caixa de sortida, la línia final i s’haurà de col·locar també la línia 
en el primer con. 

Posteriorment es marcaran les altres files de la següent manera: 

1) S’ha de buscar el centre de la primera fila marcada a vuitanta (80) centímetres 

de separació i es realitzarà una marca en línia recta a dos (2) metres en 
direcció a la taula del jurat, i es realitzarà una marca a dos (2) metres en 

direcció oposada a la taula del jurat i una altre marca a quatre (4) metres en 

direcció oposada a la taula del jurat. 

 

40 cm 12 m 16 m

40 cm 12 m 16 m

JUTGES
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2) Per a marcar la fila de cinquanta (50) centímetres, prendre com a referència 

la primera i la última marca de la fila de vuitanta (80) centímetres i realitzar 
una marca a dos (2) metres de distància. Aquesta marca ha de quedar 

alineada amb la marca realitzada al centre. Estirar la cinta mètrica entre el 

punt inicial i el punt final i fer coincidir la marca central amb el valor nou coma 
vint-i-cinc (9,25 m) metres de la cinta mètrica. Realitzar dues marques a vinc-

i-cinc (25) centímetres a cada costat de la marca central. A partir d’aquest 

punt, realitzar deu (10) marques a cada costat. 
 

 

 

 

  

JUTGES

JUTGES

50 cm
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3) Per a marcar la fila de cent vint (120) centímetres, prendre com a referència 

la primera i la última marca de la fila de vuitanta (80) centímetres i realitzar 
una marca a dos (2) metres de distància. Aquesta marca ha de quedar 

alineada amb la marca realitzada al centre. Estirar la cinta mètrica entre el 

punt inicial i el punt final i fer coincidir la marca central amb el valor nou coma 
seixanta (9,60 m) metres de la cinta mètrica. Realitzar dues marques a 

seixanta (60) centímetres a cada costat de la marca central. A partir d’aquest 

punt, realitzar set (7) marques a cada costat. 

 

 

  

JUTGES

JUTGES

120 cm
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4) Per a marcar l’última fila de vuitanta (80) centímetres, prendre com a 

referència la primera i la última marca de la fila de vuitanta (80) centímetres 
i realitzar una marca a un (1) metre de distància. Aquesta marca ha de quedar 

alineada amb la marca realitzada al centre. Estirar la cinta mètrica entre el 

punt inicial i el punt final i fer coincidir la marca central amb el valor nou coma 
quaranta (9,40 m) metres de la cinta mètrica. Realitzar dues marques a 

quaranta (40) centímetres a cada costat de la marca central. A partir d’aquest 

punt, realitzar cinc (5) marques a cada costat. 

 

 

  

JUTGES

JUTGES

80 cm
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Finalment, l’àrea de competició haurà de tenir un aspecte similar al mostrat a la 

següent figura. 

 

A.2. Zona de competició eslàlom clàssic i eslàlom clàssic parelles 

 

A.3. Zona de competició eslàlom velocitat 

 

 

JUTGES

3m

2m

2m

1m

1m

40 m

20 m

ZONA D’ESCALFAMENT

JUTGES

3m

2m

2m

JUTGES

12 m 16 m

3 m
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A.4. Zona de competició eslàlom batalla 

 

A.5. Zona de competició derrapatges 

 

A.6. Zona de competició salt d’altura 

 

JUTGES

3m

2m

2m

2m

ZONA D’ACCELERACIÓ ZONA DERRAPATGES
ZONA 

SEGURETAT

JUTGES

22 - 25 m 15 m 3 m

1 m

ZONA D’ACCELERACIÓ ZONA DE VALIDACIÓ

JUTGES

10 m 5 m
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B. MATRIU DE ESLÀLOM 
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C. SISTEMA DE PUNTS PER A LA VICTÒRIA 

La idea principal del sistema és calcular quantes vegades més de la meitat de 

membres del jurat han votat (d’acord amb els seus rànquings personals) per a un 

patinador en comparació amb els altres patinadors. 

 

Taula de puntuacions 

 

Taula de rànquings 

 

Taula de criteris i rànquing final 

La graella de comparació de patinadors mostra el nombre jutges que han posat millor 

rànquing al patinador X comparant-lo amb el patinador Y. En cas de que un jutge 

tingui a dos patinadors empatats es comptarà com a “mig jutge”. Aquests valors és 

el que s’anomenarà punts de la victòria. 

 

Tec. Art. Total Tec. Art. Total Tec. Art. Total Tec. Art. Total Tec. Art. Total

Patinador 1 1 42 43 84 43 43 85 41 43 83 42 42 83 41 42 82

Patinador 2 0 35 33 68 31 33 64 36 34 70 38 37 75 37 37 74

Patinador 3 2 36 39 73 33 27 58 34 30 62 33 32 63 36 35 69

Patinador 4 2 35 29 62 32 33 63 34 34 66 36 37 71 35 33 66

Patinador 5 0 31 33 64 33 34 67 31 31 62 31 32 63 33 34 67

Patinador 6 2 12 6 16 16 10 24 18 12 28 17 14 29 19 15 32

Patinador 7 2 21 18 37 15 10 23 15 13 26 20 19 37 15 10 23

Patinador 8 3 11 4 12 10 5 12 11 6 14 12 6 15 10 3 10

Jutge 4 Jutge 5Jutge 1
Pen.Nom

Jutge 2 Jutge 3

Patinador 1 1 1 1 1 1

Patinador 2 3 3 2 2 2

Patinador 3 2 5 4 4 3

Patinador 4 5 4 3 3 5

Patinador 5 4 2 4 4 4

Patinador 6 7 6 6 7 6

Patinador 7 6 7 7 6 7

Patinador 8 8 8 8 8 8

Jutge 1 Jutge 2 Jutge 3 Jutge 4 Jutge 5Nom

Patinador 1 5 5 5 5 5 5 5 7 1

Patinador 2 0 4 5 4 5 5 5 6 2

Patinador 3 0 1 2 3 5 5 5 4 5 172 21 3

Patinador 4 0 0 3 2 5 5 5 4 5 172 20 4

Patinador 5 0 1 2 3 5 5 5 4 5 159 5

Patinador 6 0 0 0 0 0 3 5 2 6

Patinador 7 0 0 0 0 0 2 5 1 7

Patinador 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Criteri 3: 

Suma de 

puntuació 

tècnica

Criteri 4: 

Punts de la 

victòria 

total

Criteri 5: 

Puntuació 

total

Rànquing

P
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do
r 6

P
atina
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r 7

P
atina

do
r 8

Criteri 1: 

Nombre de 

victòries

Criteri 2: 
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Criteri 1 (criteri principal): Nombre de victòries contra tots els patinadors 

Quan un patinador es compara amb un altre, si els punts de la victòria d’aquell 

patinador X és major o igual que tres (3) respecte el patinador Y, es suma un punt 

per al criteri 1. Això es realitza per a cada parella de patinadors en ambdós sentits. 

El rànquing més alt serà donat a aquell patinador que tingui una suma més alta. 

Criteri 2: Punts locals per la victòria 

Si hi hagués empat en el criteri 1, els patinadors seran classificats tenint en compte 

la suma únicament els punts de la victòria de les comparacions entre els patinadors 

empatats. 

Criteri 3: Suma de puntuació tècnica 

Si hi hagués empat en el criteri 2, els patinadors seran classificats segons la suma 

de les puntuacions tècniques. 

Criteri 4: Suma de punts de la victòria 

Si hi hagués empat en el criteri 3, els patinadors seran classificats segons la suma 

de tots els punts de la victòria. 

Criteri 5: Suma de puntuació total 

Si hi hagués empat en el criteri 4, els patinadors seran classificats segons la suma 

de la puntuació total. 

En cas que hi hagués empat en el criteri 5, ambdós patinadors obtindrien el mateix 

rànquing. 
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D. MATRIU DE DERRAPATGES 

 

  

Família 1 Família 2 Família 3 Família 4 Família 5

V - punta punta Cowboy taló taló 8 Cross taló taló

Cowboy punta punta 8 Cross punta punta

Cowboy taló punta 8 Cross punta taló

Cowboy punta taló

8 Cross 4 rodes 4 rodes

Cross Ern Sui taló taló Cowboy 4 rodes 4 rodes Cross UFO taló taló Fastslide taló

Cross UFO punta punta Fastslide punta Super paral·lel creuat taló taló

Cross Ern Sui taló punta Backslide punta Cross UFO punta taló Paral·lel creuat taló taló

Cross Ern Sui punta punta Backslide taló Cross UFO taló punta Super paral·lel creuat punta taló

Cross Ern Sui taló 4 rodes Cross UFO 4 rodes 4 rodes Paral·lel creuat  punta taló

Cross Ern Sui punta 4 rodes Super paral·lel creuat punta punta

Paral·lel creuat punta punta

Cross Ern Sui 4 rodes taló Àguila punta punta

Cross Ern Sui 4 rodes punta Àguila punta taló

Cross Ern Sui 4 rodes 4 rodes Àguila taló taló

Àguila 4 rodes 4 rodes

Ern Sui taló taló AntiUFO taló taló Unity / Savannah taló taló

Ern Sui punta taló AntiUFO punta punta Fastslide 4 rodes Unity / Savannah punta punta

Ern Sui taló punta AntiUFO punta taló Unity / Savannah taló punta

Ern Sui punta punta AntiUFO taló punta Unity / Savannah punta taló

Backslide 4 rodes UFO punta punta

UFO punta taló Magic punta punta

UFO taló punta Magic taló taló Super paral·lel  creuat  4 rodes  4 rodes

UFO taló taló Magic punta taló Paral·lel creuat 4 rodes 4 rodes

Magic taló punta

AntiUFO 4 rodes 4 rodes

UFO 4 rodes 4 rodes

Ern Sui 4 rodes taló Cross Acid punta taló Paral·lel punta punta

Ern Sui 4 rodes punta Cross Acid taló taló Paral·lel taló punta

Ern Sui 4 rodes 4 rodes Corss Acid taló punta Paral·lel taló taló

Cross Acid punta punta Soul taló taló Unity / Savannah 4 rodes 4 rodes

Soul punta punta

Soul punta taló

Soul taló punta

Barrow taló punta

Soyale taló taló Barrow punta taló

Soyale taló punta Barrow 4 rodes punta

Soyale punta taló Barrow 4 rodes taló

Soyale punta punta Barrow taló 4 rodes

Soyale 4 rodes taló Barrow punta 4 rodes Paral·lel 4 rodes 4 rodes

Soyale 4 rodes punta Cross Acid punta 4 rodes

Cross Acid taló 4 rodes

Acid taló taló

Acid punta taló

Soyale taló 4 rodes Acid taló punta Magic 4 rodes 4 rodes

Soyale punta 4 rodes Acid punta punta Soul 4 rodes taló

Acid 4 rodes taló Soul 4 rodes punta

Acid 4 rodes punta

Soyale 4 rodes 4 rodes Barrow 4 rodes 4 rodes

Powerslide punta punta

Powerslide taló taló

Powerslide punta taló

Cross Acid 4 rodes 4 rodes Powerslide taló punta

Soul punta 4 rodes

Soul taló 4 rodes

Acid punta 4 rodes Soul 4 rodes 4 rodes

Acid talón 4 rodes

Acid 4 rodes 4 rodes Powerslide punta 4 rodes

Powerslide taló 4 rodes

Powerslide

Dificultat basada en moviments presentats amb fluidesa, estabilitat, velocitat mitjana i una longitud de 3 metres

A

Marcat en vermell el peu que derrapa i marcat en negre el peu que frena o roda

E

D

C

B

A

B

C

D

E
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E. MATERIAL NECESSARI 

 

 

 

ÍTEM UNITATS OBSERVACIONS

Pista Mínim de 40 x 20 metres

Separadors Ha d'existir algún element separador entre la zona d'escalfament i competició

Banners Federació catalana de patinatge, club organitzador, ajuntament, etc.

Kit de neteja Mopes, escombres, escombraries

Sistema de so Altaveus (2), Mixer (1), Micros (1), cables HDMI (1), cables minijack (1)

Sistema elèctric Punts de llum a taula de jutges, allargadors, endolls

Taules 3 Taules de dos metres de llargada

Cadires 12

Carpes 3 Mida 3x3 metres (en cas de realitzar la prova en un exterior)

Material d'oficina Paper A4 (500), bolis (10), impresora (1), recanvis tinta, tisores, cúter, celo, etc.

Altre material Brides, caixa d'eines (tallador de brides, tornavís, etc.), cinta americana

Adhesius 120 Circulars amb un diàmetre de 7.7 cm y un forat central interior de 0.7 cm

Adhesius simples 120 Gomets per a la zona d'escalfament

Cinta métrica 3 Desde 20 metres fins 50 metres de llargada

Cinta adhesiva 1 100 metres

Cons 200

Altura: 7.6-8 cm, diàmetre de base: 7.2-7.5 cm, diàmetre d'altura: 2.5-2.7 cm. 

Recomanable utilitzar diferents colors que permetin bon contrast amb el terra.

Estructura de salt 1 Estructura regulable des de 40 cm

TV o Pantalla 1 Mínim 20"

Tauler de resultats 1

Cronòmetre Speed Slalom 1

Ordinadors 3 Jutges (1), cronòmetre (1), secretaria (1)

Software (proves) 1 Software de generació de resultats i grups
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