TROFEUS D’ INICIACIÓ 2015
Modalitat:
- Lliure: femení i masculí (junts)

TROFEUS
D’INICIACIÓ

CAMPIONAT DE LA
TARDOR D’INICIACIÓ

COPA
CATALANA
D’INICIACIÓ

VIES D’ACCÉS A
CERTIFICAT I
CATEGORIA

CAMPIONATS
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TROFEUS D’ INICIACIO 2015
CATEGORIES:
Els patinadors i patinadores competiran junts.
Fins a 7
anys
Nivell -C

8 i 9 anys

10 i11 anys

12 i 13 anys

14 anys i més
grans

Patinadors/res d’Iniciació Nivell C
- S’ha de fer el disc de cada nivell amb tots els integratius corresponents.
- Es podran fer un o dos integratius lliures de la categoria immediatament
superior.
- En cas de no executar tots els integratius obligats és penalitzarà amb 0,3 en
A.

Fins a 7
anys
Nivell -B

8 i 9 anys

10 i11 anys

12 i 13 anys

14 anys i més
grans

Patinadors/res d’Iniciació de Nivell B
- S’ha de fer el disc de cada nivell amb tots els integratius corresponents.
- Es podran fer un o dos integratius lliures de la categoria immediatament
superior.
- En cas de no executar tots els integratius obligats és penalitzarà amb 0,3 en
A.

Fins a 9 anys
Nivell -A

10 i11 anys

12 i 13 anys

14 anys i més grans

Patinadors/res de Nivell A
- S’ha de fer el disc de cada nivell amb tots els integratius corresponents.
- Es podran fer un o dos integratius lliures de la categoria immediatament
superior.
- En cas de no executar tots els integratius obligats és penalitzarà amb 0,3 en
A.

Fins a 9 anys
Nivell Certificat

10 i11 anys

12 i 13 anys

14 anys i més grans

Patinadors/res de Nivell Certificat
- S’ha de fer el disc de cada nivell amb tots els integratius corresponents.
- Es podran fer un o dos integratius lliures .
- En cas de no executar tots els integratius obligats és penalitzarà amb 0,3 en
A.
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Els patinadors seran inscrits al nivell superior que tenen aprovat a
dia 1 de gener del any en curs.



Repetició d’integratius:
- Es podran repetir dos integratius fallats diferents .
- La repetició d’un tercer integratiu es penalitzarà amb 0’3 a la puntuació A



Grups i temps d’escalfament



5 minuts de contacte pel Nivell C, B i A.



10 minuts de contacte pel Nivell CERTIFICAT.



Tots els Nivells hi haurà 5 minuts d’escalfament



Es formaran grups amb un màxim de 12 participants

INTEGRATIUS:

Disc lliure

DURADA DEL DISC:

Nivell C................ 2’ 15’’ +/- 5 segons
Nivell B................ 2’ 15’’ +/- 5 segons
Nivell A................ 2’ 15’’ +/- 5 segons
Nivell Certificat.... 2’ 30’’ +/- 5 segons

En cas de no complir el temps reglamentari es penalitzara amb 0.3 punts en la
puntuació B.
VESTUARI:

Vestit de fantasia

ACCÉS A NIVELL CERTIFICAT:
Els /les patinadors/res de Nivell A que vulguin accedir al Nivell Certificat a
través dels Trofeus d'Iniciació, hauran de:
- Comunicar-ho en el moment de la inscripció
- Executar en el disc únicament els integratius corresponents al
nivell A d’iniciació en cas contrari no passarà la prova.
ACCÉS A CATEGORIA:
Els /les patinadors/res de Nivell Certificat que vulguin accedir a categoria a
través dels Trofeus de Iniciació, hauran de:
- Comunicar-ho en el moment de la inscripció
- Executar en el disc únicament els integratius corresponents al
Certificat d’iniciació en cas contrari no passarà la prova.
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El/la jutge/essa àrbitre designat en cada competició lliurarà un informe al
Delegat/da de la competició, el qual exposarà juntament amb la classificació del
campionat, una llista adjunta del els/les patinadors/res que accedeixen al nivell
Certificat o Categoria.
OBTENCIÓ DE LA CATEGORIA
Una vegada un/a patinador/a obtingui el certificat pot demanar en qualsevol
moment de la temporada passar a categoria. Cal que ho demani formalment a
la federació.
Si no ho demanen, continuaran participant als trofeus de nivell certificat com
fins abans d’aprovar-lo i podrà participar en els mateixos trofeus fins acabar
l’any.
Al iniciar el nou any (temporada) automàticament assolirà la categoria
ELS PODIUMS
Els tres primers classificats per nivells i edats .
PARTICIPACIÓ AL CAMPIONAT DE LA TARDOR D’INICIACIÓ:
PARTICIPARAN ELS TRES PRIMERS CLASSIFICATS PER NIVELL I EDAT.
ELS PARTICIPANTS NO PODRAN CANVIAR DE NIVELL DURANT L'ANY EN
CURS. (EN CAS DE CANVIAR DE NIVELL O PASAR A CATEGORIA ES
PERDRÀ EL DRET A PARTICIPAR EN EL TROFEU DE LA TARDOR
D'INICIACIÓ).
Les classificacions finals es faran seguint els següents criteris:
• Es tindran en compte els dos millors resultats de les tres competicions.
• En cadascuna de les competicions s’atorgarà a cada patinador/a el número
del lloc que ha fet en la classificació del seu nivell, des de el primer/a fins a
l’últim/a.
• Es sumaran de les tres competicions els dos valors més baixos, es a dir, les
dos millors classificacions de cada patinador/a.
• Quedarà en primer lloc el patinador que obtingui la suma de llocs més baixa i
en últim lloc el patinador/a amb la suma més alta.
• En els cas de coincidir dos o més patinadors/es amb la mateixa puntuació, el
primer desempat es realitzarà tenint en compte la tercera nota, quedant pel
davant el que si ha anat a la tercer trofeu i que tingui el número més baix i pel
darrera el que no hi hagi assistit.
• Si persisteix l’empat es tindrà en compte la suma de punts de les dos proves
que li dona la classificació final (la suma de la dificultat i l’estil de les dos millors
classificacions), quedant pel davant el de major puntuació
• Si persisteix l’empat es tindrà en compte la puntuació total (dificultat i estil) de
la tercera competició.
• Si un patinador/a no assisteix a dues competicions mai es classificarà per a la
posterior fase.
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