
 
 

                
            

 

CIRCULAR INFORMATIVA                         CI-2017-16 

 

INICIACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC EN LLIURE INDIVIDUAL 

 

Per tal d’anar-se adaptant a la nova filosofia del sistema 

“ROLLART”, es modifiquen les proves d’iniciació del Lliure 

Individual a partir de la propera temporada 2018, amb les 

següents accions, condicions o variables: 

- Es convoca una reunió per a jutges i entrenadors pel dia 3 de 

desembre a les instal·lacions del CAR per donar les 

explicacions detallades de totes les modificacions. (Trobareu 

el full d’inscripció i més informació a la convocatòria 

d’aquesta reunió). 

- Durant el proper mes de gener no es programaran proves 

d’iniciació a cap de les Territorials per tal de tenir temps de 

preparar tots els canvis. 

- Es crea un nou nivell d’iniciació (“D”). A partir del 2018 hi 

haurà els nivells D – C – B – A i Certificat. 

- L’esportista que a final del 2017 tingui aprovat un nivell 

determinat (C,B,A o Cert) passarà a fer el nivell immediat 

superior del nou sistema.  

- L’esportista que a final d’aquesta temporada no hagi aprovat 

el nivell “C” haurà de començar la propera temporada en el 

nivell “D”. 

 

 

 

Aquesta serà la nova normativa per les proves d’iniciació en el 

Lliure Individual: 

 

 

 



 
 

                
            

 

INICIACIÓ “D”  

● Creuats endavant demostrant les habilitats bàsiques del 

patinatge (mínim un vuit que ocupi l'eix longitudinal de la pista)  

● Creuats enrere demostrant les habilitats bàsiques del patinatge 

(mínim un vuit que ocupi l'eix longitudinal de la pista)  

● Cabriola de dos peus, mínim tres (3) voltes.  

● Àngel endavant en línia recta paral·lel a l’eix longitudinal de la 

pista. 

● Puntada a la lluna 

● Duració del disc 1’45” minuts +/- 5 segons 

El patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents  fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 

INICIACIÓ “C”  

● Vuit creuat endavant i endarrere amb dos Mohawks realitzats al 
punt mig de l’eix longitudinal de cada costat de la pista (tal com 

mostra la figura). 

● Salt del tres amb entrada Mohawk. 

● Salchow 

● Cabriola amb un peu interior endarrere (amb entrada), mínim 

tres (3) voltes 

● Àngel endavant amb canvi de fil  

● Seqüència de passes en línia recta, paral·lela a l’eix longitudinal 

de la pista. Es patina, començant en costat de la pista i acabant 
a l’altre costat oposat a la mateixa, caldrà cobrir al menys tres 

quartes parts (3/4) de la pista. 

Ha de contenir com a mínim 2 dels passos següents diferents: 

swings, rolls, flats i chassé.  

La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició 

parada. I ha d’ocupar ¾ parts del llarg de la pista 

● Duració del disc 2’00” minuts +/- 5 segons. 



 
 

                
            

 

El patinador pot ser susceptible de ser suspès si no demostra 

correctament les habilitats del patinatge. 

El patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents  fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 

. 

 

 

 

 

Figura 1 

 

INICIACIÓ “B”  

● Metz – ha d’estar executat correctament: sense girar més d’ un 

quart de rotació: el fre, l’espatlla esquerra i el braç esquerre.  

● Rittberger - ha d’estar executat correctament: la posició a l’aire 

ha de ser amb la cama esquerra creuada per davant.  

● Àliga cap els dos costats, indistintament de l’ordre dins la 

coreografia del disc.  

● Cabriola alta exterior endarrere mínim tres (3) voltes.  

● Àngel enrere amb canvi de fil.  

● Voltes de vals esquerra integrades a la coreografia – mínim tres 

girs. Tres en posició “end” + progressiu enrere + Mohawk.  

● Seqüència de passes en diagonal. Es patina, començant en una 

cantonada de la pista i acabant a prop de la cantonada diagonal 
oposada a la mateixa, caldrà cobrir al menys tres quartes parts 

(3/4) de la pista.  

A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de 

contenir: un tres ben executat amb fils d’entrada i de sortida, i 

un mohawk. 

La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició 

parada. 

  

  



 
 

                
            

 

● Duració del disc 2’15” minuts +/- 5 segons.  

El patinador pot ser susceptible de ser suspès si no demostra 

correctament les habilitats del patinatge. 

El patinador/a pot repetir 2 integratius diferents  fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 

INICIACIÓ “A”  

● Flip  

● Turen  

● Metz amb entrada en transició 

● Rittberger- Rittberger- Rittberger  

● Cabriola alta exterior endavant, mínim tres (3) voltes 

● Cabriola alta exterior endarrere desplaçada, mínim tres (3) 

voltes. El desplaçat haurà de contenir com a mínim tres (3) 

travellings. 

● Voltes de vals dreta integrades a la coreografia – mínim tres 

girs. Tres en posició “end” + progressiu enrere + Mohawk 

● Seqüència de passes en (cercle). Es patina en cercle complet o 
ovalat, fent servir al menys tres quartes parts (3/4) de l’ample 

de pista.  

A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de 

contenir: un bracket ben executat amb fils d’entrada i de 

sortida i un choctaw.  

La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició 

parada. 

● Seqüència de diferents àngels, amb un mínim 2 posicions 
diferents, utilitzant completament l'eix llarg de la pista i 

almenys la meitat de l'eix curt (horitzontal). El disseny haurà 

de ser en serpentina amb almenys 2 corbes ben marcades. 

● Duració del disc 2’30” minuts +/- 5 segons.  

El patinador pot ser susceptible de ser suspès si no demostra 

correctament les habilitats del patinatge. 



 
 

                
            

 

El patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents  fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 

 

CERTIFICAT  

● Àxel  

● Lutz  

● Rittberger – Turen – Salchow  

● Flip amb entrada en transició 

● Cabriola alta exterior endavant desplaçada o cabriola alta 
exterior endarrere desplaçada, mínim tres (3) voltes, realitzada 

amb posició coreogràfica. El desplaçat haurà de contenir com a 

mínim tres (3) travellings. 

● Cabriola baixa o àngel (qualsevol fil o posició) desplaçada, que 

haurà de contenir com a mínim tres (3) travellings. Mínim tres 

(3) voltes. 

● Seqüència de passes en (serpentina). Es patina començant en 
qualsevol terminal de la pista i progressant fins almenys dues 

corbes (2) llises de no menys de la meitat de la meitat (1/4) de 

l’ample de la pista i acabant en el costat oposat de la pista.  

A més dels elements mostrats en el nivell anterior ha de 
contenir: un roker o contraroker ben executat amb fils 

d’entrada i de sortida, i un choctaw. 

La seqüència de passes s’ha de començar des de una posició 

parada. 

● Seqüència de diferents àngels, amb un mínim 2 posicions 

diferents, utilitzant completament l'eix llarg de la pista i 
almenys la meitat de l'eix curt (horitzontal). El disseny haurà 

de ser en serpentina amb almenys 2 corbes ben marcades. 

● Duració del disc 2’30” minuts +/- 5 segons.  

El patinador pot ser susceptible de ser suspès si no demostra 

correctament les habilitats del patinatge. 

El patinador/a pot Repetir 2 integratius diferents  fallats o realitzats 

defectuosament, dins del temps de la durada màxima del programa. 



 
 

                
            

 

 

 

 

Federació Catalana de Patinatge 

Comitè Català de Patinatge Artístic 

Barcelona,  octubre de 2017 


