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VII COPA PIRINEUS

BASES DEL TORNEIG:

El Club Cadi la Seu d’Urgell, convoca la VII COPA PIRINEUS i us 
convida a participar, segons les següents bases:

1. Es celebrarà el dissabte 23 i diumenge 24 de novembre de 2019 al 
Poliesportiu de la Seu d’Urgell (pista de parquet de 25 x 45 m). En 
principi està previst que el dissabte competeixin Mini, D, C, B, A i 
certificat i el diumenge al matí Categories (és una primera previsió que 
pot canviar en funció de les inscripcions, si n’hi ha poques es faria tot en 
dissabte). Una vegada estiguin les inscripcions tancades, s’informarà, el 
més ràpid possible, als clubs participants dels horaris definitius.

2. La competició serà en la modalitat de LLIURE, amb els integratius 
corresponents a cada categoria (que s’especifiquen al final del 
document).

3. Podran participar patinadors/es d’iniciació (“Mini”, “D”, “C”, “B”, “A” i 
Certificat) i Categories. 

4. Els participants d’iniciació hauran de competir en el certificat o nivell 
actual en data de la competició, mai en el nivell del que ja han superat el 
certificat. El motiu principal és que la competició és a finals de la 
temporada d’iniciació i per l’aprenentatge dels patinadors creiem que és 
molt més adequat que competeixin en el nivell actual. Els patinadors 
també podran competir a nivells superiors però mai a nivells inferiors.

5. La competició femenina i masculina serà conjunta en els nivells 
d’iniciació. Excepte en aquells grups on el nombre d’esportistes 
masculins siguin a partir de sis patinadors, en aquests casos la 
competició masculina serà separada de la competició femenina.   

6. En els grups d’iniciació que el nombre de patinadors sigui molt gran, es 
faran subgrups, segons l’edat dels participants, i es competirà per edats.

7. Els patinadors han d’estar federats i podran competir amb el mallot del 
seu club o de fantasia. S’aconsella portar el mallot oficial del club per als 
entrenaments i  per l’acte de cloenda.

8. Els jutges, en nombre de tres, seran titulats per la Federació Catalana de 
Patinatge.
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9. La inscripció es realitzarà amb el document annex abans del dia 8 de 
novembre de 2019 directament a l’adreça següent: 
patinatgeartisticchcadi@gmail.com amb còpia a xorrit@gmail.com.

A la inscripció s’hi haurà de fer constar:

- el nom i cognoms del patinador;
- data de naixement;
- club al que representa; 
- nivell on competirà;
- número de fitxa federativa
- un telèfon de contacte i/o adreça de correu electrònic del club.

Us enviarem la confirmació de la inscripció via email.

10.  El pagament s’haurà de fer conjunt a través de cada club (no de forma 
particular) en el número de compte  IBERCAJA ES89 2085 9488 7703 
302 9934 abans del 8 DE NOVEMBRE DE 2019

11.Serà imprescindible, per a competir, presentar la fitxa federativa i el DNI,  
o fotocopia compulsada, el dia de la competició.

12.L’import de la competició serà de 15 € per patinador/a.

13.En el cas que un patinador es doni de baixa, es retornaran els diners, 
sempre i quan rebem la notificació per e-mail o per telèfon al menys 6 
dies abans de la competició. Passada aquesta data, encara que un 
participant es doni de baixa, no es retornaran el diners de la inscripció.

14.El sorteig de l’ordre de sortida, així com els horaris corresponents 
s’enviaran a través e-mail de 2 a 4 dies abans.

15.La Federació Catalana de Patinatge – Territorial de Lleida – i el club 
organitzador no assumiran cap tipus de responsabilitat en cas 
d’accident.
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CATEGORIES / INTEGRATIUS

Iniciació “MINI” (de 4 a 7 anys)

 Pas endavant fent un zero a la pista

 Ajupir-se amb una o dos cames (“enanito” / “cadireta” / canó)

 Ballarina / flor

 Cabriola alta amb dos peus (1 volta)

 Estils amb la música

** No es pot repetir cap integratiu

Duració del programa: 1 minut (+ / - 5 segons)

Iniciació “D” 

 Creuats endavant demostrant les habilitats bàsiques del patinatge (mínim un vuit 
que ocupi l'eix longitudinal de la pista) 

 Creuats enrere demostrant les habilitats bàsiques del patinatge (mínim un vuit que 
ocupi l'eix longitudinal de la pista) 

 Puntada a la lluna

 Àngel endavant en línia recta paral·lel a l’eix longitudinal de la pista.

 Cabriola alta amb dos peus (mínim 3 voltes)

** No es pot repetir cap integratiu

Duració del programa: 1,45 minuts (+ / - 5 segons)

Iniciació “C” 

 Vuit creuat endavant i endarrere amb dos Mohawks realitzats cadascun d’ells al 
punt mig de l’eix longitudinal de cada costat de la pista

 Salt del tres amb entrada Mohawk

 Salchow

 Cabriola amb un peu interior endarrere (amb entrada), mínim tres (3) voltes

 Àngel endavant amb canvi de fil 

 Seqüència de passes en línia recta, paral·lela a l’eix longitudinal de la pista. 
• Es patina, començant en costat de la pista i acabant a l’altre costat oposat a la mateixa, 

caldrà cobrir al menys tres quartes parts (3/4) de la pista.
• Ha de contenir com a mínim 2 dels passos següents diferents: swings, rolls, flats i 

chassé. 
• La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició parada.
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** No es pot repetir cap integratiu

Duració del programa: 2,00 minuts (+ / - 5 segons)

Iniciació “B” 

 Metz

 Rittberguer

 Àngel enrere amb canvi de fil

 Àguila dreta i esquerra

 Voltes de vals esquerra integrades a la coreografia – mínim tres girs. Tres en 
posició “end” + progressiu enrere + Mohawk. 

 Cabriola alta exterior endarrere mínim tres (3) voltes

 Seqüència de passes en diagonal. Es patina, començant en una cantonada de la 
pista i acabant aprop de la cantonada diagonal oposada a la mateixa, caldrà cobrir al 
menys tres quartes parts (3/4) de la pista. 

• A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir: un tres 
ben executat amb fils d’entrada i de sortida, i un mohawk.

• La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició parada.

** No es pot repetir cap integratiu

Duració del programa: 2 minuts 15 segons (+ / - 5 segons)

Iniciació “A” 

 Metz amb entrada en transició

 Flip

 Turen

 Rittberger- Rittberger- Rittberger 

 Cabriola alta exterior endarrere desplaçada, mínim tres (3) voltes

 Cabriola alta exterior endavant

 Voltes de vals dreta integrades a la coreografia – mínim tres girs. 
Tres en posició “end” + progressiu enrere + Mohawk

 Seqüència de passes en (cercle). Es patina en cercle complet o ovalat, fent servir al 
menys tres quartes parts (3/4) de l’ample de pista.

• A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir: un 
bracket ben executat amb fils d’entrada i de sortida i un choctaw. 

• La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició parada.

 Seqüència de diferents àngels, amb un mínim 2 posicions diferents, utilitzant 
completament l'eix llarg de la pista i almenys la meitat de l'eix curt (horitzontal). El 
disseny haurà de ser en serpentina amb almenys 2 corbes ben marcades

** No es pot repetir cap integratiu

Duració del programa: 2 minuts 30 segons (+ / - 5 segons)
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Certificat

 Àxel

 Lutz

 Rittberger – Turen – Salchow

 Flip amb entrada en transició

 Cabriola alta exterior endavant desplaçada o cabriola alta exterior endarrere 
desplaçada, mínim tres (3) voltes, realitzada amb posició coreogràfica

 Cabriola baixa o àngel (qualsevol fil o posició) desplaçada, que haurà de contenir 
com a mínim tres (3) travellings

 Seqüència de passes en (serpentina). Es patina començant en qualsevol terminal 
de la pista i progressant fins almenys dues corbes (2) llises de no menys de la meitat 
de la meitat (1/4) de l’ample de la pista i acabant en el costat oposat de la pista. 

• A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de contenir: 
un rocker o contrarocker ben executat amb fils d’entrada i de sortida, i un choctaw.

• La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició parada.

 Seqüència de diferents àngels, amb un mínim 2 posicions diferents, utilitzant 
completament l'eix llarg de la pista i almenys la meitat de l'eix curt (horitzontal). 
El disseny haurà de ser en serpentina amb almenys 2 corbes ben marcades

** No es pot repetir cap integratiu

Duració del programa: 2 minuts 30 segons (+ / - 5 segons)
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Categoria “BENJAMÍ” 

Complir 8 o 9 anys durant la temporada 2019

 Executar un programa llarg (Segons reglament FECAPA)

Duració del programa: 2 minuts 30 segons (+ / - 10 segons)

Categoria “ALEVÍ” 

Complir 10 o 11 anys durant la temporada 2019

 Executar un programa llarg (Segons reglament FEP)

Duració del programa: 2 minuts 30 segons (+ / - 10 segons)

Categoria “INFANTIL” 

Complir 12 o 13 anys durant la temporada 2019
 
 Executar un programa llarg (Segons reglament FEP)

Duració del programa: 3 minuts (+ / - 10 segons)

Categoria “CADET” 

Complir 14 o 15 anys durant la temporada 2019
 
 Executar un programa llarg (Segons reglament FEP)

Duració del programa: 3 minuts 30 segons (+ / - 10 segons)

Categoria “JUVENIL” 

Complir 16 o 17 anys durant la temporada 2019
 
 Executar un programa llarg (Segons reglament FEP)

Duració del programa: 4 minuts (+ / - 10 segons)

Categoria “JÚNIOR” 

Complir 18 o 19 anys durant la temporada 2019
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 Executar un programa llarg (Segons reglament FEP)

Categoria “SÈNIOR” 

Complir 20 o mes anys durant la temporada 2019
 
 Executar un programa llarg (Segons reglament FEP)


