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1. Obertura 

a) Entrada a pista dels CLUBS participants. (Ordre alfabètic, el darrer, el 

club organitzador). 

b) Entrada a pista dels tècnics si l’organització ho creu oportú. 

c) Entrada a pista dels jutges i calculadors. 

d) Entrada a pista de les autoritats i federatius. 

e) Parlament del responsable de l’organització del Campionat, o de la 

personalitat corresponent. 

f) Obertura per part del President de la Federació Catalana de Patinatge 

Artístic o el seu representant. 

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

 

2. Cloenda 

a) Entrada a pista dels participants. (Ordre alfabètic, el darrer, el club 

organitzador). 

b) Entrada a pista del tècnics, si l'organització ho creu oportú. 

c) Entrada a pista dels delegats de les territorials. 

d) Entrada a pista dels jutges i calculadors. 

e) Entrada a pista de les autoritats i federatius. 

 

3. Lliurament de medalles 

a) Proclamació de les tres primeres places en cada modalitat i lliurament 

de les medalles en el podi (1er. Figures Obligatòries, 

2n.Combinada i 3er. Lliure). Les persones que faran el lliurament 

de medalles seran designades per la Federació Catalana. 

b) Medalles: OR ARGENT BRONZE. 
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4. Lliurament de trofeus 

Després de lliurar les medalles en cada modalitat, es farà el lliurament dels 

trofeus corresponents. Les persones que lliuraran els trofeus seran 

designades per l’organització del Campionat. 

 

5. Forma de lliurar les medalles i els trofeus 

Primer, es criden als tres primers classificats a pòdium i una vegada situats, 

s’anomena la persona que efectuarà el lliurament de la medalla d'or al 

campió, una vegada lliurada, es cridaran les dues persones que lliuraren les 

medalles d’argent i de bronze. El mateix ordre serà d'aplicació pels trofeus. 

Entrega de PLACA commemorativa del Campionat per part del Representat 

de la Federació Catalana de Patinatge , al representat de l'Ajuntament o del 

Club Organitzador. 

Parlaments d’acomiadament pels responsables de l’organització del 

Campionat, o per la personalitat adient. 

Clausura per part del President de la Federació Catalana de Patinatge Artístic 

i Dansa o bé el seu representant. 

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

 

6. Zones habilitades 

A la competició ha d’haver quatre zones habilitades durant el transcurs de la 

competició: 

- Zona delimitada per calculadors, delegat/s federatiu i megafonia. 
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- Zona delimitada per patinadors, entrenadors i delegat club. 

- Zona delimitada pel grup que executa el disc on només poden estar els 

patinadors executants i el seu entrenador 

- Zona delimitada jutges 

Els patinadors han de romandre en el seu lloc habilitat per agilitzar el decurs 

de la competició. 

Aquestes zones es recomana que siguin marcades amb rètols i/o amb cinta 

delimitadora. 

 

7. Zona de jutges 

Els jutges durant la competició necessiten: 

Una habitació per reunir-se de forma independent.  

Taules i cadires per jutjar amb comoditat el programa lliure. No s’acceptaran 

cadires- pupitre   

Segons normativa s’hauran de posar les taules i cadires en l’eix longitudinal 

de la pista** 

Cal recordar que darrera de la zona dels jutges no pot haver públic, i que s’ha 

de facilitar el màxim a la taula de calculadors la visió de les puntuacions 

donades pel jutges. 

 

8. Acreditacions 

A totes les competicions oficials de la Delegació de Barcelona s’haurà de 

portar la tarja d’acreditació: 

- Delegat representant del Club (en aquella competició). 
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- Patinadors participants. 

- Entrenador Club (en aquella competició) 

- Cap de pista 

En Campionats de Xous hi hauran acreditacions extres per Personal assistent 

al Grup oficial participant segons el següent quadre: 

Fins a 15 patinadors 1 acreditació 

De 16 a 24 patinadors 2 acreditacions 

De 25 a 34 patinadors 3 acreditacions 

De 35 a 40 patinadors 4 acreditacions 

 

Recordem que excepte la modalitat de xous, a partir de 4 patinadors/res 

poden estar dos entrenadors per club als entrenaments oficials sempre i quan 

els patinadors/res estiguin enquadrats en el mateix grup d'entrenament per 

el que en aquest cas es necessitarien dues acreditacions. 

 

9. Micròfon (speaker) 

L'encarregat del micròfon ha de controlar els temps que dura els 

entrenaments oficials, contactes de pista i/o escalfaments 

 

Entrenaments oficials 

- Duració de 30 minuts per grup. 

- L'inici de les proves de disc serà als 7 minuts 15 segons que correspon 

al temps del disc curt +5 minuts.  

- Es cridarà al patinador/a que ha de provar disc i s’avisarà del següent 

perquè estigui preparat/da i així successivament fins completar els 8 

participants màxims del grup. 
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- S'avisarà per megafonia quan resti un minut per la finalització del 

entrenament i es demanarà que es prepari el següent grup. 

 

Contactes de Pista 

- Duració de 10 minuts per grup 

- Controlarà el temps del grup a pista 

- S'avisarà per megafonia quan resti un minut per la finalització del 

contacte a pista i es demanarà que es prepari el següent grup. 

Escalfaments 

- Duració de temps del disc + 2 minuts per grup 

- Controlarà el temps del grup a pista 

- S'avisarà per megafonia quan resti un minut per la finalització del 

escalfament i es demanarà que es prepari el següent grup. 

 

10. El cap de pista 

El Club organitzador haurà d’aportar una nova figura pel bon curs de la 

competició: EL CAP DE PISTA.  

El cap de pista ha de complir les següents funcions: 

10.1. Control de zones habilitades 

- Pista, Àrea escalfament, àrea  patinadors/es, àrea competició i 

vestuaris. 

- Controlar que hi hagi les zones habilitades i degudament 

senyalitzades: patinadors, entrenadors, escalfament i àrea de 

competició. 
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- Només podrà entrar un acompanyant per club als vestuaris, començar 

a regular el trànsit als vestuaris. 

10.2. Control funcionament megafonia 

- Speaker 

- La megafonia funcioni correctament: portar un protocol de megafonia 

o Avisar el temps que queda d'entrenament. 

o Avisar quan queda un minut. 

o Avisar de la patinador/a que ha d'estar preparada per el següent 

programa en els entrenaments, etc. 

10.3. Àrea de Competició 

Només les persones de la competició. Entrenador habilitat i patinadors del 

grup. En la zona de competició els entrenadors habilitats per la competició, 

només 1 si en el grup no tenen 4 patinadors com diu el reglament. 

Controlar que el següent grup de competició estigui preparat 

10.4. Tothom en les zones ha d’estar acreditat 

Que la gent de la competició estigui acreditada: entrenadors, acompanyant, 

delegat i patinador/a. Controlar que no hi hagin pares/ mares en la zona de 

patinadors. Controlar que no hi hagin patinadors que no competeixen en 

l’àrea de competició. 

10.5. Reunió prèvia amb el club organitzador 

- Juntament amb el jutge àrbitre, verificar l'estat de les figures 

obligatòries i els bucles. 

- Trucar a emergència en el cas d'accident a la pista 

- Controlar què el club tingui una farmaciola bàsica i gel. 

- Fer llistat de necessitats 
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- En el cas de qualsevol incidència (de caràcter extraesportiu), el cap de 

pista faria un informe de valoració sobre el Club organitzador, o millora 

de campionats. 

Aquesta nova figura es crea per facilitar la tasca dels delegats federatius però 

també per agilitzar el decurs de la competició. 
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11. Entrega de medalles 

11.1. Individual Masculí - Figures Obligatòries. 

Abans de la primera entrega de medalles i trofeus s’haurà d’anomenar a totes 

les persones que faran entrega de medalles i trofeus dient el nom i càrrec (no 

s’ha de repetir el càrrec durant l’entrega). 

Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior, Sènior 

 

FIGURES OBLIGATÒRIES      

     1er. classificat i medalla d'or: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA: 

 Fa entrega TROFEU: 

  

     2on. classificat i medalla d'argent: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  

  

 3er. classificat i medalla de bronze:  

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  
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11.2. Individual Femení - Figures Obligatòries.  

Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior, Sènior 

 

FIGURES OBLIGATÒRIES 

 1er. classificat i medalla d'or: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA: 

 Fa entrega TROFEU: 

  

     2on. classificat i medalla d'argent: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  

  

 3er. classificat i medalla de bronze:  

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU  
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11.3. Individual Masculí - Lliure 

Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior, Sènior 

 

LLIURE 

 1er. classificat i medalla d'or: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA: 

 Fa entrega TROFEU: 

  

 2on. classificat i medalla d'argent: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  

 

 3er. classificat i medalla de bronze:  

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  
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11.4. Individual Femení - Lliure 

Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior, Sènior 

 

LLIURE 

 1er. classificat i medalla d'or: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA: 

 Fa entrega TROFEU: 

  

 2on. classificat i medalla d'argent 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

         Fa entrega TROFEU:  

  

 3er. classificat i medalla de bronze:  

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  

  

 



 

  
  

 

 Reglament Tècnic 2017 Comitè de Patinatge Artístic 

Delegació Territorial de Barcelona 

 

 13 
 

 

 

11.5. Parelles Artístic 

Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior, Sènior 

 

PARELLES ARTÍSTIC 

 1r.classificats i medalles d'or: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA: 

 Fa entrega TROFEU: 

 

 2n.classificats i medalles d'argent: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  

  

 3r.classificats i medalles de bronze:  

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  
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11.6. Parelles Dansa 

Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior, Sènior 

 

PARELLES DANSA 

 1r.classificats i medalles d'or: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA: 

 Fa entrega TROFEU: 

  

 2n.classificats i medalles d'argent: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  

  

 3r.classificats i medalles de bronze:  

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  
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11.7. Solo Dance 

Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior, Sènior 

 

SOLO DANCE 

 1r.classificats i medalles d'or: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA: 

 Fa entrega TROFEU: 

 

 2n.classificats i medalles d'argent: 

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  

   

 3r.classificats i medalles de bronze:  

 Del club: 

 Fa entrega MEDALLA:  

 Fa entrega TROFEU:  

 


