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16 i 17 de Juliol de 2016 

 

 

El CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS, amb el suport de la Secció d’Esports de 

l’Ajuntament de Castelldefels, convoca el “18è TROFEU MEDITERRANI” amb les 

següents bases: 

 

• La competició serà de modalitat individual LLIURE, i es celebrarà durant tot el cap 

de setmana del 16 i 17 de Juliol de 2016 a la Pista Poliesportiva de Can Roca (carrer 

Doctor Trueta, 64-66) de Castelldefels. Pista de terratzo coberta. 

 

• El trofeu està obert a patinadors/es de tots els nivells, des d’Iniciació fins a 

categories, essent sempre la categoria mínima la que tenien a dia 1 d’abril de 2016. 

 

• Donat que una de les principals motivacions d’aquest trofeu és el de fomentar la 

pràctica de l’esport a nivells d’Iniciació, s’inclouen diversos nivells addicionals dels que 

estan reglamentats per la Federació Catalana de Patinatge. Aquests són: 

o Iniciació “D” (per als que per nivell no podrien participar a “Iniciació C”), 

Iniciació “E” i Iniciació “F” (“E” i “F”per als més petits que s’han iniciat en el 

patinatge durant aquesta temporada). 

o Iniciació “B-2”, a mig camí entre Iniciació “C” i “B”, Iniciació “A-2”, entre 

Iniciació “B” i “A”, i “Certificat-2”, entre Iniciació “A” i “Certificat”. Així intentem 

que cada patinador/a tingui un nivell adequat al que té actualment. 

 

• En cas que qualsevol nivell superi els 20 participants es dividirà per edats el grup (el 

més equilibrat possible) per tal que hi hagi percentualment més guanyadors/es, 

sempre en benefici de els/les patinadors/es. 

 

• Les dificultats corresponents a cada nivell les podeu trobar a les pàgines següents, 

així com també un llistat resum de totes les categories en les que podeu participar. 

18è TROFEU MEDITERRANI 



 
 

• Pel que fa als nivells de categories, hi haurà competició tant de “Nivell Territorial” 

com de “Nivell Nacional”, sempre que hi hagi participants suficients (en cas que no 

s’arribés a un mínim de 5, s’unificaran categories o s’haurà d’anul·lar la categoria).  

 

• Els/les patinadors/es podran competir amb el mallot del seu club o bé de fantasia, a 

lliure elecció de cada participant. 

 

• El preu de les inscripcions serà de 12€ per participant. El pagament podreu fer-lo a 

la mateixa pista el dia de la competició o prèviament mitjançant transferència bancària 

al núm. 2013 0142 37 0200463234 indicant TROFEU + el nom del club. 

 

• Les inscripcions estaran obertes fins el dia 28 de juny, i es podran fer enviant un 

correu al e-mail cpcastelldefels@hotmail.com (en format excel o word, o amb ajuda de 

la plantilla adjunta). 

 

• Un cop rebudes totes les inscripcions, es publicaran els horaris a la web del club a 

http://cpcastelldefels.org/trofeu-mediterrani-de-patinatge-artistic/. Us farem 

arribar en tot moment la informació per correu electrònic. En aquest sentit, en cas 

que tingueu problemes de dies per venir (dissabte o diumenge) preguem ens ho 

informeu en el moment de fer la inscripció per a poder tenir-ho en compte.  

 

• Finalment, el dilluns dia 11 de juliol es farà el sorteig dels ordres de sortida 

definitius. No s’acceptaran baixes una vegada realitzat el sorteig i s’hauran 

d’abonar igualment (només s’acceptaran baixes amb justificant mèdic). 

 

Castelldefels, 26 de maig de 2016 
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Duració del disc

Iniciació F
Correr endavant 
(sense creuar)

Canó o Enanito Equilibri o Flor Pirueta (intent)

Iniciació E
Vuit endavant 

(creuant o sense)
Àngel o Flor 
(línea recta)

Àncora o Canó Patada a la lluna Pirueta (1 volta)

Iniciació D
Vuit endavant 

(creuant)
Vuit enrera 

(creuant o sense)
Àngel endavant

(canvi de fil)
Patada a la lluna

   Salt picat   
(picadito)

Pirueta 2 peus 
(2 voltes)

Iniciació C
Vuit endavant 

(creuant)
Vuit enrera 

(creuant)
Àngel endavant

(canvi de fil)
Patada a la lluna

Salt del tres 
(anglès)

Pirueta 2 peus
(3 voltes)

Iniciació B-2
Àliga cap als dos 

costats
Voltes de Waltz

(esquerra)
Àngel enrera
(canvi de fil)

Metz Salchow
Pirueta int. Enr.

(2 voltes)
Passos combinats 

(línea recta)

Iniciació B
Àliga cap als dos 

costats
Voltes de Waltz

(esquerra)
Àngel enrera
(canvi de fil)

Metz Salchow Rittberger
Pirueta int. Enr.

(3 voltes)
Passos combinats

(línea recta)
2'15''

Iniciació A-2
Voltes de Waltz 

(dreta)
Turen Flip Lutz

Rittberger-Turen-
Salchow (intent)

Passos combinats
(diagonal)

2'15''

Iniciació A
Voltes de Waltz 

(dreta)
Turen Flip Lutz

Rittberger-Turen-
Salchow

Pirueta Ext. End. 
(3 voltes)

Pirueta Ext. Enr. 
(3 voltes)

Passos combinats
(diagonal)

2'15''

Certificat-2 Turen Lutz-turen-flip 3 Rittberger
Pirueta alta saltada 

a pirueta alta
Passos combinats 

(cercle)

Certificat Àxel Turen Lutz-turen-flip 3 Rittberger
Pirueta alta saltada 

a pirueta alta
Pirueta baixa o 

àngel
Passos combinats 

(cercle)

Benjamí/Aleví (Llarg), Infantil, Cadet, Juvenil, Júnior i Sènior

Programa Llarg segons reglament de cada categoria

Nivell Nacional - A

Entre 3' i 3'30''

2'15'' (Benjamí/Aleví Llarg 2'30'')Programa Curt segons reglament de cada categoria

Infantil B, Cadet B, Juvenil B, Júnior B i Sènior B

2'30''

Nivell Territorial - B

Categories - 18è Trofeu Mediterrani - 16 i 17 de Juliol de 2016

Pirueta baixa, pirueta d'àngel o Àxel        
   (a escollir)

Nivells Categories Integratius Duració del disc

Integratius dels Nivells d'Iniciació - 18è Trofeu Mediterrani - 16 i 17 de Juliol de 2016

1'30''

Entre 1'30'' i 2'

2'

Entre 2'15 i 2'30''

Pirueta Ext. Endavant o Ext. Enrere        
   (a escollir) (2 voltes)

2'

Entre 2' i 2'15''

 


