
 

 

Lliga Skate BCN 

Normativa 2019 

HORARIS:  

Totes les competicions seguiran els següents horaris: 

10h Inici d’inscripcions (tothom ha de passar per la carpa d’organització) 

11h Principiants 

13:00 OPEN Femení 

14:30 OPEN Masculí 

La prova de Mar Bella coincidirà amb el Campionat Nacional i és possible que variïn els horaris. 

 

FORMAT:  

 1a  ronda / 
classificatòria 

2a ronda / 
 Final 

Sistema de classificació 

Principiants 
3 minuts 

3 participants 
3 minuts 

3 participants 

La classificació de la prova 
respondrà a  la suma de les 2 

rondes. 

Open 
masculí 

3 minuts 
3 participants 

10 primeres puntuacions: 
Ronda  individual de 1,5’ 

La classificació final només tindrà 
en compte la puntuació 
obtinguda en la FINAL  

Open 
femení* 

3 minuts 
3 participants 

Si són + de 10 = OPEN Maculí 
 

Si són – de 10 = Principiants 

Si són + de 10 = OPEN Maculí 
 

Si són – de 10 = Principiants 

 Basat en l’enquesta realitzada  

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA LLIGA 

Enguany, la puntuació final de cada parada de la lliga, es ponderarà sobre 100, que 

correspondrà a la màxima puntuació obtinguda aquell dia.  

✓ Principiants: (SUMA de les 2 rondes X 100) / Puntuació + alta 

✓ Open Masculí (SUMA ronda 1 + final X 100) / Puntuació + alta 

✓ Open Femení (SUMA ronda 1 + ronda 2 o final X 100) / Puntuació + alta 

 



 

 

 

CLASSIFICACIÓ PER MODALITAT: 

En cada parada, també en les que hi haurà Bowl i Street, només hi haurà 3 

guanyadors/es i premis per categoria, que respondran a les 3 màximes puntuacions.  

En la classificació total de la Lliga es publicaran 3 classificacions: Street, Bowl i General.  

En les parades on hi ha ambdues modalitats l’skater haurà d’informar als i les jutges si utilitzarà 

només una zona o farà servir tot l’skatepark. En cas que utilitzi de manera equilibrada els dos 

espais, la seva classificació li comptarà tant per Bowl, com per Street. 

Aquests són els Skateparks que comptaran per a cada modalitat:  

✓ BOWL: Mar Bella, Canyelles, Fòrum, Baró de Viver 

✓ STREET: Les Corts, Canyelles, Vall d’Hebron, Fòrum, Baró de Viver  

 

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS (BOTIGUES): 

Cada botiga pot apuntar un mínim de 3 patinadors/es i un màxim de 5, entre els seus membres 

hi haurà com a mínim 1 noia. La botiga ha d’enviar un correu a promocio@elconsell.cat i 

informar dels noms i cognoms dels seus membres. 

En cada competició se sumaran les 3 millors puntuacions de cada equip (entre les 3 ha d’estar 

la puntuació de la noia). S’utilitzaran les puntuacions ponderades sobre 100.  

Cada patinador/a que participi en l’equip haurà de competir com a mínim en 3 parades.  

Després de cada competició es publicarà la classificació temporal d’equips. Tanmateix, si al 

finalitzar la Lliga alguna botiga no ha complert els requisits de participació, podrà ser 

desqualificada.  

CRITERIS PUNTUACIÓ JUTGES/SES: 

Tot l’equip de puntuació ha acordat conjuntament el criteris de puntuació i ha participat en 

les reunions prèvies d’organització de la Lliga. Es puntuarà cada truc “planxat” tenint en 

compte la seva dificultat, el mòdul on s’ha fet i la manera en com s’ha realitzat. Un mateix 

truc pot tenir diferent puntuació, ja que dependrà d’aquestes tres variables. No comptarà si es 

repeteix el mateix truc en el mateix mòdul.  
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