
 

 

Lliga Skate BCN 

Normativa 2021 

JUTGES I SPEAKERS:  

 

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” (entre 1 i 3 

punts ) i alhora es tindrà 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.  

 

HORARIS: horaris pendents del volum de participants de cada categoria.  

Inici a les 10h amb la categoria de Principiants.  

 

 

CLASSIFICACIÓ PER MODALITAT: 

En cada parada, 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 publicarà la classificació específica de la competició i la 

general de la LligaSkateBcn. 

 

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 



 

 

FORMAT:  

 1a  ronda / 
classificatòria 

2a ronda / 
 Final 

Sistema de classificació 

Principiants 
1,5 minuts 

3 participants 
1,5 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: 
2 Rondes  individuals de 1’ 

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

Open 
femení* 

3 minuts 
3 participants 

10 primeres puntuacions: 
2 Rondes  individuals de 1’ 

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

 Si són menys de 10 participants el format serà igual que la categoria de Principiants. 

 

IMAGINE EXTREM: 

- Premi a la constància: entrenament lliure a l’skatepark de l’Extrem. Participació a les 

4 competicions de la LligaSkateBcn 

 

- Wildcar per l’IMAGINE EXTREM BCN 

o Principiants: 3 primers participaran a la categoria Junior (6-14 anys) de 

l’Extrem sempre i quan compleixin amb els criteris d’edat marcats per 

l’Extrem. 

o Open Femení: 3 primeres classificades tindran una wildcar per a l’Extrem. 

o Open Masculí: 3 primeres classificats tindran una wildcar per a l’Extrem. 

 

- Invitacions com a públic per a col·laboradors/es.  

 


