
 

 

Lliga Skate BCN 

Normativa 2022 
Aquesta temporada la Lliga Skate Bcn amplia les seves parades amb un total de 6 competicions 
a la ciutat comtal.  

En aquest document es vol deixar clar el funcionament, normativa i els criteris de puntuació de 
la Lliga.  

COMPETICIONS LLIGA SKATE BCN 

DATA SKATEPARK 

2 d’abril LES CORTS 

23 d’abril ROQUETES- CANYELLES 

7 de maig FÒRUM 

14 de maig LA MARINA 

21 de maig BARÓ DE VIVER 

28 de maig MAR BELLA 

 

CATEGORIES: 

La competició es divideix en dos categories depenent del nivell dels patinadors i patinadores. En 
cas que l’equip de jutgesses decideixi que un/a patinador/a no li pertoca competir a la categoria 
a la qual s’ha inscrit, aquest/a haurà de competir a la categoria indicada per les jutgesses.   

Si el patinador/a es nega, se’l convidarà a participar a la categoria a la qual s’ha inscrit però 
sense ser puntuat/da.  

 

 



 

 

CATEGORIES: 
1. Principiant 
2. Open: 

o Femení 
o Masculí 

 

HORARIS: únicament es pot especificar l’inici de la competició. Depenent del volum de 
participants de cada parada l’inici de les categories variarà.   

La competició iniciarà amb la participació de la categoria Principiant (9.30h – 10h) i seguirà amb 
la categoria Open.  

El divendres previ a cada competició s’enviarà un correu (aquell que s’ha anotat a la inscripció) 
on s’informarà l’inici de cada categoria amb els hits de cada una d’aquestes.  

 

FORMAT: 

Enguany la categoria Open participarà conjuntament però seguirà puntuant per separat (masculí 
i femení) sempre i quan les dues subcategories superin els i les 10 participants.   

 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 
(femení i 
masculí)* 

1 minut 
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.                 

En aquest cas a la categoria Open, la segona ronda es dividirà en Open Masculí i en 
Open Femení. 
 

 

 



 

 

CRITERIS PUNTUACIÓ JUTGES/SES: 

Tot l’equip de jutgesses ha acordat conjuntament el criteris de puntuació i ha participat en les 
reunions prèvies d’organització de la Lliga.  

A l’hora de puntuar cada ronda es tindran els següents aspectes en compte per valorar els trucs 
realitzats:  

- Qualitat de l’execució del truc 
- Dificultat del truc 
- Obstacles seleccionats 
- Estil del truc 
- Alçada del truc 
- Amplitud del truc 
- Creativitat del truc 
- Consistència de la ronda (no caure) 

Els trucs que es repeteixin únicament es puntuaran un cop, per tant com més variabilitat millor.  

Qualsevol possible reclamació s’haurà d’enviar un correu a lligaskatebcn@feeb.cat. No s’acceptarà 
cap reclamació directa al jurat el mateix dia de la competició.  

 
CLASSIFICACIÓ PER COMPETICIÓ/PARADA: 

A cada parada, hi haurà 3 guanyadors/es (1r,2n i 3r) i premis per categoria: 

 Principiants: la classificació correspondrà a suma de les dues rondes.  
 Open*: la classificació correspondrà a la puntuació de la ronda final. 

 Open: si són menys de 10 participants el format serà igual que la categoria 
de Principiants.                  

 

La classificació es penjarà al perfil d’instagram de la LligaSkateBcn i a www.ceeb.cat/skate/  

 

 

 



 

 

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA LLIGA 

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

 

PREMIS CLASSIFICACIÓ GENERAL 

 

- GUANYADORS/ES PER CATEGORIA: 
 

o Wildcar per l’IMAGINE EXTREM BCN 
 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. 

 Open Femení: 3 primeres classificades tindran una wildcar per a l’Extrem. 
 Open Masculí: 3 primers classificats tindran una wildcar per a l’Extrem. 

 
- PREMIS A LA CONSTÀNCIA: premi per aquells i aquelles patinadores que participin com 

a mínim a 5 de les 6 competicions de la Lliga Skate Bcn. 
 

o IMAGINE EXTREM BCN: entrenament lliure a l’skatepark de l’Extrem. 

Sorteig premi a la constància: 

o PANORAMA: una setmana a un surfcamp organitzat per Panorama Skate Club. 
o AYMA: dos tallers per dissenyar la teva pròpia taula amb Aymaboards.  

 

En cas que es canvií una data de competició per pluja o per motius aliens a l’organització, aquest 
no computarà pel premi a la constància. Només en aquest cas el premi a la constància serà pels 
esportistes que han realitzat 5 de les 7 curses. 

 

 

 

 



 

 

ÚS DE CASC I SAMARRETA 

Amb l’objectiu de comptar amb una competició el més segura possible: 

- Menors d’edat: s’obligarà a tots els i les menors d’edat participar amb un casc. En cas 
de no tenir un propi, l’organització en proporcionarà. 

- Majors d’edat (+18): es recomana molt l’ús de casc en totes les competicions. En cas 
de no voler el o la participant signarà un document de responsabilitat.  

Alhora serà obligatori participar amb una samarreta.  

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es faran on-line a través d’aquest enllaç: 

https://ceeb.cat/comunicacio/fitxa/Lliga_Skate_BCN_2022  

Data límit inscripció: Dijous previ a cada competició (23:59h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En cas de suspendre una competició per pluja o per altres motius aliens a l’organització, el CEEB 
i la FEEB es reserva el dret de canviar la data o anul·lar definitivament la competició. 

 


