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1. OBJECTIUS DE LA LLIGA CATALANA 

 
La Lliga Catalana de Patinatge Artístic sobre Gel, té com objectiu oferir a tots/es els/les 

patinadors/res una sèrie de competicions en el transcurs de la temporada amb la finalitat 

d’estimular la pràctica d’aquest esport i comprovar l’evolució personal durant la temporada. 

En cada una de les competicions, s’aniran sumant els punts aconseguits en aquestes 

competicions. Depenent de la classificació, i al final de la Temporada, s’establirà la 

classificació final. 

 

2. QUI POT PARTICIPAR 

 

Podran participar tots/es els/les patinadors/res que estiguin en possessió de la corresponent 

Llicència de Competició de la FCEH per la temporada en curs i que hagin aconseguit el 

nivell de patinatge o Test de Club que dona opció a participar en les categories que 

s’inclouen a la Lliga Catalana.  

Tots/es els/les patinadors/res de la Federació  Andorrana d’Esports de Gel (FAEG) i els/les 

patinadors/res del Club Hielo Jaca són participants de la Lliga Catalana sempre que 

compleixin amb els requisits tècnics i d’edat establerts per la FCEH.  

En els Campionats Open,  queda oberta la participació de patinadors/es d’altres 

Federacions, sempre que compleixin amb els requisits tècnics i d’edat establerts per la 

FCEH.  

CLUBS PARTICIPANTS: CEGVA (Vielha), FCB (Barcelona), CEPAP (Puigcerdà), ACG 

(Andorra) i CHJ (Jaca). 

En qualsevol cas, la normativa de participació queda regulada pel Reglament de Patinatge 

sobre Gel 2017-2018 de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) 

 
3. CATEGORIES QUE PARTICIPEN 

 

���� Les categories autonòmiques A i B, i les edats de cada una d’elles estan definides pel 

Comitè Tècnic de Patinatge Artístic de la FCEH. 

 
���� Les categories Nacionals i internacionals, i les edats de cada una d’elles estan definides 

pel  «Reglamento de Patinaje Artístico» de la FEDH. 
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���� Per a delimitar les edats de cada categoria  es tindrà en compte que la temporada 

comença l’1 de juliol i finalitza el 30 de juny. 

 

 
CATEGORIES AUTONÒMIQUES «B» FCEH 

 

ESCOLA - Menys de 8 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

DEBUTANTS - Menys de 10 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

BENJAMÍ - Menys d’11 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

ALEVÍ -Més d’11 anys i menys de 13 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

CADET - Més de 13 anys i menys de 19 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

VETERANS - Més de 19 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

 

CATEGORIES AUTONÒMIQUES «A» FCEH 

 

DEBS A – Menys d’11 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

INFANTIL A- Més d’11 anys i menys de 13 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs 

NOVICE REGIONAL - Més de 13 i menys de 15 anys  abans de l’1 de Juliol de la temporada 

en curs 

JÚNIOR/SÈNIOR A – Més de 15 anys  abans de l’1 de juliol de la temporada en curs 

 

CATEGORIES NACIONALS/INTERNACIONALS 

 

SEGONA CATEGORIA (JÚNIOR/SÈNIOR 2ª) 

DEBS 

BASIC NOVICE A 

BASIC NOVICE B 

NOVICE ADVANCED 

JÚNIOR ISU 

SÈNIOR ISU 

PARELLES: NOVICE BASIC, JÚNIOR ISU, SÈNIOR ISU 

 

 
4. PROVES DE LA LLIGA CATALANA 2017 / 2018 

 

La Lliga Catalana de Patinatge sobre gel, consta de 5 proves puntuables: 

 
� Copa CEGVA – VIELHA 

� Trofeo SAN JORGE - CHJ 

� Copa PUIGCERDÀ – PUIGCERDÀ 

� Copa Ciutat de Barcelona – BARCELONA 

� Copa Cim Canillo – ANDORRA (segons conveni signat amb la FAEG) 

 
- Les 5 proves seran puntuables per a totes les categories.  
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5. SISTEMA DE PUNTUACIÓ 

 

El sistema de puntuació, està basat depenent  el número de participants en cada categoria de 

Competició. En tots els casos, al primer classificat se l’hi sumaran 5 punts més, al segon 

classificat 3 punts i al tercer 1 punt. 

 
 
Es permet el canvi de categoria a mitja temporada, i aquest es farà quan els entrenadors del 

Club ho creguin necessari. En aquest cas, el/la patinador/a perdria els punts obtinguts a la 

categoria inferior. 

 

Exemple d’un grup de 5 patinadors i un grup de 13: 

 

 

 

 

 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

- La classificació per a la Lliga Catalana es fa en base als patinadors de la FCEH i 

FAEG. Qualsevol altre patinador/a d’altres federacions, no pot tenir cap punt dins de la 

Lliga Catalana. 

- Per al Campionat de Catalunya, només podrà ser anomenat CAMPIÓ DE CATALUNYA 

els/les patinadors/es de la FCEH. En aquest cas, cap patinador/a de la FAEG podrà ser 

anomenat/da Campió/na de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓ 

 

PUNTS 

 

PUNTS + 

 

TOTAL 

1 5 5 10 

2 4 3 7 

3 3 1 5 

4 2 0 2 

5 1 0 1 

 

POSICIÓ 

 

PUNTS 

 

PUNTS + 

 

TOTAL 

1 13 5 18 

2 12 3 15 

3 11 1 12 

4 10 0 10 

5 9 0 9 

6 8 0 8 

7 7 0 7 

8 6 0 6 

9 5 0 5 

10 4 0 4 

11 3 0 3 

12 2 0 2 

13 1 0 1 
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6. REGLAMENT TÈCNIC I ELEMENTS CATEGORIES AUTONÒMIQUES 

 
CATEGORIA AUTONÒMICA – B - 

ESCOLA: 

Menys de 8 anys abans de l'1 de Juliol de la temporada en curs. 

• 2 elements de SALT (Simples.) Axel i salts dobles prohibits. 

• Màxim una combinació o seqüència de salts, de dos (2) salts màxim. 

• Pirueta vertical (mínim 4 voltes), amb canvi de peu opcional. 

• Seqüència de passos. 

Durada del programa: 1 min. 30s màxim 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

 
DEBUTANTS: 

Menys de 10 anys abans de l'1 de Juliol de la temporada en curs. 

• 2 elements de SALT (Simples). (No es pot repetir un mateix salt més de 2 vegades, 

inclosos aquells que estiguin com a salt combinat). Axel i dobles prohibits. 

• Màxim una combinació o seqüència de salts, de tres (3) salts màxim.  

• Pirueta vertical (mínim 4 voltes), amb canvi de peu opcional. 

• Seqüència de passos. 

Durada del programa: 1 min. 30s màxim 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

 
BENJAMÍ: 

Menys de 11 anys abans de l'1 de juliol de la temporada en curs. 

• 5 elements de salts màxim  (No es pot repetir un mateix salt més de 2 vegades, 

inclosos aquells que estiguin com a salt combinat ) 

• 2 combinacions o seqüències màxim (no més de 2 salts). 

• 2 piruetes de diferent naturalesa (diferent nomenclatura). 

• Seqüència de passos. 

• Axel permès  i dobles prohibits. 

Durada del programa: 2'30'' +/-10 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

 
ALEVÍ: 

Més d'11 i menys de 13 anys abans de l'1 de Juliol de la temporada en curs. 

• 5 elements de salts màxim  (No es pot repetir un mateix salt més de 2 vegades, 

inclosos aquells que estiguin com a salt combinat ) 

• 2 combinacions o seqüències màxim (no més de 2 salts). 

• 2 piruetes de diferent naturalesa (diferent nomenclatura). 

• Seqüència de passos. 

• Axel  i 1 doble  permès. 

Durada del programa: 2'30'' +/-10 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 
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CADET: 

Més d'13 i menys de 19 anys abans de l'1 de Juliol de la temporada en curs. 

• 5 elements de salts màxim  (No es pot repetir un mateix salt més de 2 vegades, 

inclosos aquells que estiguin com a salt combinat ) 

• 2 combinacions o seqüències màxim (no més de 2 salts). 

• 2 piruetes de diferent naturalesa (diferent nomenclatura). 

• Seqüència de passos. 

Durada del programa: 2'30'' +/-10 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

 

VETERANS: 

Més d'19 anys abans de l'1 de Juliol de la temporada en curs. 

• 5 elements de salts màxim  (No es pot repetir un mateix salt més de 2 vegades, 

inclosos aquells que estiguin com a salt combinat ) 

• 2 combinacions o seqüències màxim (no més de 2 salts). 

• 2 piruetes de diferent naturalesa (diferent nomenclatura). 

• Seqüència de passos. 

Durada del programa: 2'30'' +/-10 

Test mínim exigit: PRELIMINAR 

 

CATEGORIA AUTONÒMICA – A - 

DEBS A: 

Menys de 10 anys abans de l'1 de Juliol de la temporada en curs. 

Reglament categoria Basic Novice A – ISU Comunication num.2024 

Test mínim exigit: Patí 3er grau 

 

INFANTIL A: 

Més d'11 anys i menys de 13 anys abans de l'1 de Juliol de la temporada en curs. 

Reglament categoria Basic Novice A – ISU Comunication num.2024 

Test mínim exigit: Patí 4ª grau 

 

NOVICE REGIONAL: 

Més de 13 i menys de 15 anys abans de l’1 de Juliol de la temporada en curs. 

Reglament categoria basic novice B – ISU Comunication num. 2024 

Test mínim exigit: Patí de 5e grau. 

JÚNIOR/SÈNIOR  A: 

Més de 15 anys abans de l'1 de Juliol de la temporada en curs. 

Reglament categoria basic novice B – ISU Comunication num. 2024 

Test mínim exigit: Patí 5e grau 
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Reglament Categories Nacionals 
 

 

Les categories nacionals, DEBS, BASIC NOVICE A I B, NOVICE ADVANCED, JÚNIOR ISU, 

SÈNIOR ISU, PARELLES, es regiran pel reglament de la FEDH per a la temporada 2017-

2018 (www.fedh.com). 

 

Aclaracions per a les categories A i B: 

 

Regionals A: 

• La pirueta combinada haurà de tenir 5 voltes en cada peu, de no tenir canvi de peu el 

mínim de voltes serà de 6. Ha de tenir les tres posicions bàsiques, en el cas de no 

tenir-les un mínim de dues posicions bàsiques és requerit per tal que l’element tingui 

valor. En aquest cas el valor serà del 70%.  

• La pirueta d'una sola posició haurà de tenir com a mínim 5 voltes. 

• El nivell de dificultat en piruetes i passos de les categories A no podrà ser més alt de 

nivell 2. 

• En cas de no tenir un mínim de 4 participants a les categories Debs A i Infantil A, 

aquestes dues categories competiran juntes amb una única classificació. 

• En cas de no tenir un mínim de 4 participants a les categories Novice Regional i 

Júnior/Sènior A, aquestes categories competiran juntes amb una única classificació. 

 

Regionals B: 

• La pirueta combinada haurà de tenir 4 voltes en cada peu, de no tenir canvi de peu el 

mínim de voltes  serà de 6. Ha de tenir les tres posicions bàsiques, en el cas de no 

tenir-les, un mínim de dues posicions bàsiques és requerit per tal que l’element tingui 

valor. En aquest cas el valor serà del 70%. 

• La pirueta d'una sola posició haurà de tenir com a mínim 4 voltes. 

• El nivell de dificultat en piruetes i passos de les categories B no podrà ser més alt de 

nivell 2. 

 

Aclaracions específiques per a les Categories ESCOLA i  DEBUTANTS: 

 

«Features» Nivells de dificultat pirueta vertical amb canvi de peu opcional; 

• Entrada amb filo exterior. 

• Variació de moviments de braços. 

• En el cas de canvi de peu opcional, tres (3) voltes en el segon peu. 

 

«Feautures» Sèrie de passos; 

• Super Mini-Minimum Variety: ha d’incloure dos (2) passos o girs difícils i cada un és 

computable només una vegada. 
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• Mini –Minimum Variety: ha d’incloure tres (3) passos o girs difícils i només un d’ells és 

computable dues vegades. 

• Per nivel 1 Super Mini – Minimum Variety és obligatòria. 

• Per nivell 2 Mini – Minimum variety és obligatòria. 

 

Categories autonòmiques A i B 

• Es puntuaran tres components de programa, Skating Skills, Performance, i 

interpretació. 

• Les caigudes descomptaran 0'5 punts en totes les categories. 

 

 


