REGLAMENT
TEST DE PATINATGE
Temporada 2020/2021

Pendent d'aprovar a l'Assemblea General Ordinària
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A)

REGLAMENT TÈCNIC DELS TEST NACIONALS PATINATGE INDIVIDUAL

Reglament General dels Test
Per poder participar en les Competicions Nacionals i Internacionals, caldrà haver
obtingut el test corresponent , segons la categoria en què vulgui inscriure's el
patinador. Per a això la FAEG, convocarà els test corresponents;



Medalles Nacionals
Test de Club

Correspondència entre Categories i Tests
CATEGORIA

TEST

DEBS ISU
BASIC NOVICE ISU
INTERMEDIATE NOVICE ISU
JUNIOR A
SENIOR A
NOVICE ADVANCED ISU NACIONAL
NOVICE ADVANCED ISU INTERNACIONAL
JUNIOR ISU NACIONAL
JUNIOR ISU INTERNACIONAL
SENIOR ISU
SENIOR ISU INTERNACIONAL

DEBS
BASIC NOVICE
INTERMEDIATE NOVIE
PRE BRONZE
BRONZE
BRONZE
PLATA
PRE-PLATA
PRE-ORO
PRE-ORO
ORO

1. MEDALLES NACIONALS
1.1 La convocatòria la farà sempre la FAEG, per iniciativa pròpia o prèvia sol·licitud
dels clubs. La convocatòria pot ser oberta als clubs de patinatge d’Espanya. El jurat
pels test de medalles estarà compost per 1 (un), TE o TC i 2 (dos) jutges que han de
ser com a mínim de categoria Nacional.
1.2 Es convocaran tots els passis de test que es demanin des dels clubs afiliats a la
FAEG, sempre que hi hagi un mínim de 10 patinadors. De no ser així, la FAEG té la
potestat d’anular la convocatòria.
1.3 El preu de cada Test està acceptat en Assemblea General Ordinària de la FAEG i
publicat a la web www.faeg.ad
1.4 Les convocatòries hauran de sortir almenys 20 dies abans de la passada de Test
i s’enviaran als Clubs.
La data límit per enviar les inscripcions seran de deu (10) dies abans.
La anul·lació d’una inscripció durant els 5 (cinc) dies previs a la convocatòria
representarà igualment el pagament de la mateixa.
1.5 Per a tots els test, es permetrà un màxim de dos elements obligatoris fallats
durant el programa (sense comptabilitzar el circuit de filos), els quals es podran
repetir en finalitzar aquest. Hi haurà dues oportunitats de repetició per cada element
fallat. El circuit de filos haurà de ser executat correctament en un 75%. Si hi hagués
3 girs incorrectes, els jutges demanaran al patinador que repeteixi aquest segment,
sense comptar la repetició com a còmput d’errades de la passada del test.
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1.6 En els Test de Programes no es podrà afegir cap element més dels estipulats en
el reglament específic dels Test,
1.7 En les passades de test es podrà utilitzar una càmera de vídeo per gravar les
actuacions dels patinadors i que servirà als jutges per revisar algun element si fos
així requerit.
1.8 Al primer test en el que es presenta un patinador serà opcional depenent del seu
nivell i a la categoria a la que vulgui accedir, sent el test pre-bronze el màxim nivell
de test al que es poden presentar per primera temptativa. Quan un patinador s’ha
presentat anteriorment a un test, si l’ha aprovat, haurà de presentar-se al següent.
Si no l’ha aprovat haurà de presentar-se al mateix que no va aprovar.
1.9 Quan un patinadors estigui en possessió del Test de Bronze i tingui la edat per a
competir en la categoria Novice Advanced ISU, si segueix competint, ho haurà de fer
en la categoria Novice Advanced ISU la temporada següent a la obtenció de la
mateixa
1.10 En cas de que un patinador Basic Novice estigui en possessió de la medalla de
Bronze, la temporada següent a la obtenció de la mateixa haurà de competir en
Novice Advanced.
1.11 Els test de Pre-Plata i Plata també es podran obtenir presentant el PDF del
programa curt de la temporada en curs, sol·licitant la revisió del PDF per el passi de
test de la competició. Si tots els elements compleixen els requisits necessaris per
obtenir el test, i el Referee de la competició així ho confirma, el patinador després
d’haver fet la sol·licitud, quedarà a la espera de presentar-se a qualsevol passi de
test per realitzar el circuit de filos (en el cas del test de pre-plata). Si el patinador
supera els requisits necessaris per aprovar el circuit de filos, obtindrà el diploma del
test. Si el esportista no aprova el circuit de filos, s’ha de presentar de nou a un altra
convocatòria per fer SOLAMENT el circuit, i haurà de tornar a abonar el cost de la
inscripció del passi de test. En el cas de que el patinador sigui de la categoria Novice
Advanced, haurà d’ajuntar també el PDF del programa llarg (per poder validar la
pirueta saltada)
1.12 El Test de Pre-Or, també es podrà obtenir presentant el PDF del programa
curt(per a validar la pirueta saltada) i PDF del programa llarg (por valorar la resta
d’elements del test Pre-or) de la mateixa competició de la temporada en curs,
sol·licitant revisió del PDF per passi de test abans de la competició. Si tots els
elements compleixen els requisits necessaris per obtenir el test, i el Referee de la
competició així ho confirma, el patinador desprès de fer la sol·licitud a la FAEG i el
pagament del cost de la inscripció per el passi de Test, quedarà a la espera de
presentar-se a qualsevol passi de test per a realitzar el circuit de filos del test pre-or
per a esser valorat per els jutges. Si el patinador supera tots els requisits necessaris
per aprovar el circuit de filos, obtindrà el diploma d’aquest test. Si el patinador no
prova el circuit de filos, s’haurà de presentar de nou a un altra convocatòria per fer
SOLAMENT el circuit, però ha de tornar a pagar el cost de la inscripció. També es
podrà obtenir el test Or, Platí i Màster mitjançant la sol·licitud de passi de test i revisió
del PDF.
1.13 Es podrà sol·licitar passi de test per validació de PDF en Competicions oficials
Nacionals (i Campionat d’Espanya), que es facin en pista de dimensions
olímpiques, sempre i quan el Tècnic Especialista o el Tècnic Controlador i el Jutge
Àrbitre siguin com a mínim nacionals. Aquesta validació s’haurà de demanar per
escrit i amb una antelació de 15 dies a la FAEG. La FAEG, conjuntament amb el jutges
de FAEG (o de la FEDH, si es el cas) valoraran la sol·licitud. Seran el Referee y el
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Tècnic Controlador conjuntament amb el jutge de major rang de la competició, els
que valoraran si el patinador ha superat o no el passi de test.
1.14 Cada esportista solament es podrà presentar 3 (tres) vegades al mateix test a
la mateixa temporada
1.15 La FAEG, sota la supervisió del Panell de jutges, podrà tenir en consideració
l’adjudicació d’un determinat test prèvia convalidació dels Tests realitzats per altres
federacions sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquest
1.16 En cas de falta disciplinaria per part d’un esportista, entrenador, responsable de
club, etc. durant els passes de Test, el jutge àrbitre escriurà un informe dels fets i ho
enviarà a la FAEG per tal de que, segons els estatuts de la mateixa, emeti un avis o
una sanció si fos necessari.
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SALTS
Fall
Menys voltes de les requerides
salt <o <<
Filo erroni "i"
Filo dubtós "!"
Step out
Caure amb dos peus
Tocar amb la cama lliure en la caiguda (màx. 1 per programa)
Tocar amb la / les mans (només 2A o triples) (* màx. 1 per
programa)
caiguda pobre
Doble tres a la caiguda sense suport (* màx. 1 per programa) (a
partir de pre-plata només es permet en 2A, Triple o Quàdruple)
preparació llarga

COMBINACIONS
Els errors de salt només s'apliquen de la mateixa manera
Doble 3 entre els dos salts sense suport
Doble 3 entre els dos salts amb suport

PIRUETES
Fall
Posició bàsica no mantinguda el mínim de revolucions
FSSP: posició no aconseguida en l'aire
Menys posicions de les requerides
Traveling
Disminució de velocitat
Tocar amb la cama lliure
Tocar amb la / les mans
FCSp step over
CCoSp: dos centres massa separats

PASSOS
Fall
Menys de la meitat de pattern fent passos / girs
Pattern incorrecte (massa petit)
Ensopegar sense caure

STOKING Y PATTERN
DECISIÓ PEL QUAL ES suspendria DIRECTAMENT EL TEST
Pattern - NO comptar amb al menys un pas de cada tipus bè

DOS DELS SEGÜENTS ERRORS PERMESOS EN TOTAL PER A REPETIR
Fall
Stumble (ensopegar)
Passos i girs realitzats sense velocitat
Perduda de el filo, filo pla o pobre
Pattern. Menys de el 75% de l'pattern realitzat correctament.
Strocking - nombre d'empentes exacte de l'dibuix
Passos / girs difícils sense mantenir el tall (entrada / sortida)

En el cas de cometre 2 fallades en el mateix element, encara que siguin errors permesos,
a l'ésser 2 fallades l'element es considerarà com FALLAT
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MASTER

PALI

OR

PRE-OR

PLATA

PRE-PLATA

BRONZE

PRE-BRONZE

DEBS

GUIA D'ERRORS COMUNS EN L'EJECUCIÓ
ELS TEST DE PATINATGE SOBRE GEL DE LA FEDH
2020/2021

BASIC NOVICE I
INTERMEDIATE

2. Guia per a la valoració dels Test

3. Requisits dels tests de medalles

TEST DEBS – Accés a la Categoria DEBS
Programa de 2.30 min. +/- 10seg.
1)
2)
3)
4)

Axel simple
Una combinació d'un salt doble + un altre senzill
Una pirueta baixa; 6 voltes mínim
Una pirueta combinada amb canvi dempeus:
 Mínim 6 voltes a cada peu
 Tres posicions bàsiques (sumant tot el realitzat entre els dos peus)
5) Arabesca sobre un filo; tres segons de duració
ATENCIÓ: DURANT EL PERIODE DE FORMACIÓ, NO ESTÀ PERMÉS
REALITZAR VARIACIONS DIFÍCILS DE LES POSICIONS BÀSIQUES, EN
NINGUNA DE LES PIRUETES

TEST DE PATINATGE DEBS

Nota: només s’hauran de realitzar 2 passos de vals en cada sentit i no 3 com
s’indica en el esquema.
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TEST PROGRAMA BASIC NOVICE – Accés a la Categoria BASIC NOVICE
Programa de 2:30 min. +/- 10seg. No es poden afegir elements:
1) Dos salts dobles diferents
2) Pirueta arabesca; mínim 6 voltes
3) Una pirueta combinada amb canvi dempeus
 Mínim 6 voltes en cada peu
 Tres posicions bàsiques en el conjunt de la pirueta
 Al menys un canvi de posició en cada peu
ATENCIÓ: DURANT EL PERIODE DE FORMACIÓ, NO ESTÀ PERMÉS
REALITZAR VARIACIONS DIFÍCILS DE LES POSICIONS BÀSIQUES, EN
NINGUNA DE LES PIRUETES
TEST DE PATINATGE BASIC NOVICE
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TEST PROGRAMA INTERMEDIATE NOVICE – Accés a la Categoria
INTERMEDIATE NOVICE ISU
Programa de 3.00 min. +/- 10seg. No es poden afegir elements.
1) Tres salts dobles diferents
2) Una pirueta saltada (mínim 6 voltes) o pirueta de una sola posició amb canvi
dempeus i entrada saltada (mínim 8 voltes)
ATENCIÓ: DURANT EL PERIODE DE FORMACIÓ, NO ESTÀ PERMÉS REALITZAR
VARIACIONS DIFÍCILS DE LES POSICIONS BÀSIQUES, EN NINGUNA DE LES
PIRUETES
TEST DE PATINATGE INTERMEDIATE NOVICE
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TEST PRE-BRONZE – Accés a la JUNIOR A
Programa de 2’30’’ max.
1) Una combinació d’un salt doble + un salt doble
2) Un salt doble diferent al de la combinació
3) Pirueta flying camel; mínim 6 voltes
4) Una seqüència de passos amb “mínimum variety”.
ATENCIÓ: DURANT EL PERIODE DE FORMACIÓ, NO ESTÀ PERMÉS REALITZAR
VARIACIONS DIFÍCILS DE LES POSICIONS BÀSIQUES, EN NINGUNA DE LES
PIRUETES
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TEST PROGRAMA DE BRONZE – Accés a la Categoria NOVICE ADVANCED ISU
NACIONAL i SENIOR A
Programa de 3.00 min. +/- 10 seg.
Elements obligatoris - No es poden afegir elements:
1)
2)
3)
4)

Doble Loop
Doble Flip
IMPORTANT: un d’aquests tres salts ha de ser combinat amb un doble
Doble Lutz
Una pirueta combinada amb canvi dempeus; tres posicions bàsiques en cada
peu
5) NOIES: Pirueta Sostre; 6 voltes mínim.
6) NOIS: Fly sit spin; 6 voltes mínim
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TEST PROGRAMA DE PRE-PLATA – Accés a la Categoria JUNIOR ISU
NACIONAL – Advanced Novice ISU Internacional

Programa de 3.00 min. +/- 10 seg.
1)
2)
3)
4)
5)

Doble Axel
Un salt doble *
Pirueta tipus fly*; 8 voltes mínim.
Noies: Pirueta Sostre; 8 voltes mínim
Nois: Pirueta en una posició amb canvi dempeus*; mínim 6 voltes en cada
peu

Aquest test també es podrà obtenir presentant PDF del programa curt de la
temporada en curs, tal i com s’indica ens els punts 11 i 12 d’aquest reglament.
* D’acord amb la reglamentació ISU per al SP durant la present temporada
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TEST PROGRMA DE PLATA – Accés a la Categoria JÚNIOR ISU
Aquest test també es podrà obtenir presentant PDF del programa curt de la
temporada en curs, tal i com s’indica ens els punts 11 i 12 d’aquest reglament.
FEMENÍ:
El programa curt corresponent a la categoria JUNIOR Ladies (ISU Rule 611). En el
cas de la combinació de salts, haurà de ser un salt triple + un salt doble, tal i com
es detalla en la llista d’elements a continuació.
MACULÍ:
El programa curt corresponent a la categoria JUNIOR Men (ISU Rule 611)
1.
2.
3.
4.
5.

Doble Axel
Sal doble *
Combinació d’un salt triple + un salt doble
Pirueta tipus fly*, mínim 8 voltes
Pirueta combinada amb canvi de eu
 Al menys 6 voltes en cada peu
 Tres pocions bàsiques en el conjunt de la pirueta
 Una variació difícil en cada un dels dos peus (de diferent nomenclatura)
6. Seqüència de passes amb simple variety
Dones:
7. Pirueta sostre o de una sola posició, mínim 8 voltes, mínim una variació
difícil o canvi side to back
Homes:
7. Pirueta en una posició amb canvi de peu *
 Minim 6 voltes en cada peu
 Minim una variació dficil en un dels dos peus
*D’acord amb la reglamentació ISU per al SP durant la present temporada
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TEST PROGRAMA DE PRE-OR – Accés a la Categoria SÈNIOR ISU
Aquest test també es podrà obtenir presentant PDF del programa curt de la
temporada en curs, tal i com s’indica ens els punts 11 i 12 d’aquest reglament.
EXECUCIÓ DEL CIRCUIT DE FILOS ABANS DE REALITZAR EL PROGRAMA CURT
FEMENÍ: Programa curt de la categoria Sènior Ladies (ISU Rules)
MASCULÍ: Programa curt de la categoria Sènior Men (ISU Rules)
Per a les dues modalitats, la pirueta combinada haurà de tenir les tres posicions
bàsiques, i una variació difícil en cadascuna de les posicions bàsiques.
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MEDALLA D'OR

Aplicació de les regles ISU de patinatge lliure Sènior
Mínim exigit al programa
FEMENÍ (4 '+/- 10 ")
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doble Axel
Tres triples salts diferents
Una combinació de salts amb un triple
3 piruetes diferents, una ha de ser saltada i una altra combinada
Una seqüència coreogràfica
Una seqüència de passos

MASCULÍ (4 '+/- 10' ')
1. Doble Axel
2. Quatre triples diferents
3. Una combinació de dos salts triples, salts idèntics o diferents dels salts
individuals
4. 3 piruetes diferents, una ha de ser saltada i una altra combinada
5. Seqüència de passos
6. Seqüència coreogràfica.
Aquest test es podrà obtenir també presentant PDF de programa curt i llarg de competició de
la temporada en curs, tal i com s’indica ens els punts 11 i 12 d’aquest reglament.

MEDALLA DE PLATÍ
Aplicació de les regles ISU de patinatge lliure Sènior
Mínim exigit al programa
FEMENÍ (4 '+/- 10 ")
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doble Axel
Cinc triples salts diferents
Una combinació de dos triples idèntics o diferents dels anteriors
Tres piruetes diferents, una ha de ser saltada i una altra combinada
Una seqüència coreogràfica
Una seqüència de passos

MASCULÍ (4 '+/- 10 ")
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Triple Axel
4 triples diferents (repetició de triple Axel prohibida)
Una combinació de dos triples idèntics o diferents als anteriors
Tres piruetes diferents, una ha de ser saltada i una altra combinada
Seqüència de passos
Seqüència coreogràfica

Aquest test es podrà obtenir també presentant PDF de programa curt i llarg de competició de
la temporada en curs, tal i com s’indica ens els punts 11 i 12 d’aquest reglament.
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MEDALLA MASTER FEMENÍ
El programa curt corresponent a la categoria SÈNIOR FEMENÍ (ISU).
· Triple Axel obligatori (en lloc de doble Axel)
MEDALLA MASTER MASCULÍ
El programa curt corresponent a la categoria SÈNIOR MASCULÍ (ISU).
· Triple Axel obligatori (en comptes de doble Axel).
· Un salt quàdruple immediatament precedit de passos
· Combinació de salts quàdruple + triple o quàdruple + doble (salt quàdruple
diferent al salt sol)
Aquest test es podrà obtenir també presentant PDF de programa curt i llarg de competició de
la temporada en curs, tal i com s’indica ens els punts 11 i 12 d’aquest reglament.

REPETICIÓ D'ELEMENTS FORA DEL PROGRAMA:
Es podran repetir 2 elements fora del programa si la resta d'elements requerits estan executats
correctament.
El patinador disposarà d'un màxim 30 segons des que els jutges li comuniquen que element ha
de repetir fins a l'execució del mateix.
nomenclatures:
FI
FO
BI
BO

Interior Endavant
Exterior Endavant
Interior Enrere
Exterior Enrere
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4. Requisits dels tests de club

Els Test de club son un total de 8.
 S’han de passar en ordre de nivell començant per el Patí Daurat.
 La llicencia Federativa es obligatòria per participar-hi, i el Patí Daurat i Test
Preliminar son suficients per poder presentar-se als Test de Medalles Nacionals.
 L’examinador ha de ser un jutge amb qualificació mínima de Jutge Nacional.
 Els test de Club consisteixen el la execució dels elements requerits, sense musica.
 Els elements fallats només es poden repetir una vegada.
 Un element no realitzat correctament en les dues oportunitats possibles es motiu
de suspens.
 Un patinador posseïdor d’un test de Medalla Nacional té validats els test
de club del Patí Daurat al 8è (vuitè) segons detall:

- Un patinador posseïdor del test Nacional DEBS té validats els test de club
del Patí Daurat al 6è (sisè).
- Un patinador posseïdor del test Nacional PREPARATORI té validats els test
de club del 1er (primer) al 8è (vuitè)
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Passos

1) Anada i tornada patinant endavant (eix curt) amb frenada en
peus paral·lels (frenada de Hoquei).
2) Mig cercles regulars endavant, en interior i exterior, realitzats
sobre un eix regularitzat (línies blaves o línia centre pista de l’eix
curt)

Patí Daurat

3) Tres (3) passos de vals cap a l’esquerra sortint des de peus
parats (Posició de T peu esquerra davant).
4) Tres (3) passos de vals cap a la dreta sortint des de peus parats
(Posició de T peu dret davant).
5) Sobre una corba: Tres (3) Patades a la Lluna (Bunny Hop) cap a
l’esquerra i tres cap a la dreta, finalitzat amb un exterior
endavant mantingut durant un mínim de tres (3) segons.

Preliminar

Moviments de
Patinatge

6) Moviments de patinatge: Combinació d’àngel + “rodillazo” en
línia recta sobre un eix (eix Curt)

Salts

1) Salt del tres (Waltz Jump) amb velocitat.

Piruetes

2) Pirueta vertical (Upright Spin) sobre un peu (peu lliure creuat o
al costat) amb un mínim de 4 rotacions.

Passos

3) Vuit de creuats endavant i endarrere (segons patró), realitzant
un Mohack per canviar i finalitzat amb un exterior endarrere
amb una durada mínima de tres (3) segons.
4) Sobre un eix materialitzat (eix curt): Mig cercles regulars
interiors i exteriors endarrere amb velocitat, realitzant un mínim
de 4 mig cercles.
5) Sobre un eix materialitzat (eix curt): Canvis de filo endavant
d’exterior a interior i d’interior a exterior, sortint amb el peu
esquerra davant a l’anada i peu dret davant a la tornada.

Moviments de
Patinatge
Salts

Primer Grau

Piruetes
Passos
Moviments de
Patinatge

Segon Grau

6) Un (1) Angel exterior endavant cap a la dreta o cap a l’esquerra.
1)
2)
3)
4)
5)

Salchow Simple (1S)
Toe Loop Simple (1T)
Pirueta Vertical (UpSp) – 6 Voltes amb peu creuat.
Tres exterior endavant cap a l’esquerra i cap a la dreta.
Tres interior endavant cap a l’esquerra i cap a la dreta.

6) Angel exterior endarrere cap a l’esquerra i cap a la dreta.

Salts

1) Combinació Salchow + Toe Loop (1S+1T)
2) Loop Simple (1Lo)

Piruetes

3) Pirueta Vertical en exterior (UpSp Backward entrance) – 3 voltes

Passos

4) Mohawk exterior endavant cap a l’esquerra i cap a la dreta.
5) Mohawk interior endavant cap a l’esquerra i cap a la dreta.

Moviments de
Patinatge

6) Angel “Finestra” cap a la dreta i cap a l’esquerra. Peu a ma del
mateix costat.
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Salts

Tercer Grau

Piruetes

Passos

Quart Grau

Combinació Salt del tres (waltz Jump) + Loop simple (WJ+1Lo)
Flip Simple (1F)
Pirueta baixa (Ssp)de mínim 3 voltes.
Pirueta Vertical amb canvi de peu (CupSp) de mínim 4 voltes en
cada peu.
5) Tres exterior endarrere cap a l’esquerra i cap a la dreta.
6) Tres interior endarrere cap a l’esquerra i cap a la dreta.

Moviments de
Patinatge

7) Pivot Canadenc de lliure elecció del sentit de rotació.

Salts

1)
2)
3)
4)
5)

Piruetes

Passos
Moviments de
Patinatge
Salts

Cinquè
Grau

1)
2)
3)
4)

Piruetes

Passos

Combinació de dos Loops Simples (1Lo+1Lo)
Combinació Flip Simple + Toe Loop Simple (1F+1T).
Lutz Simple (1Lz)
Pirueta Angel (CSp) mínim 3 voltes.
Pirueta combinada Angel+Baixa (CoSp) amb mínim dos (2) voltes
en el primer peu i 4 en el segon.
6) Doble Tres exterior endavant cap a l’esquerra i cap a la dreta.
7) Doble Tres interior endavant cap a l’esquerra i cap a la dreta.
8) Giletti interior de lliure elecció del sentit de rotació.
1) Axel Simple (1A)
2) Combinació de tres salts simples Lutz+Toe Loop+Loop
(1Lz+1T+1Lo)
3) Pirueta Baixa amb canvi de peu (CSsp) de 4 voltes en cada peu.
4) Pirueta combinada d’Angel+ baixa+baixa (CcoSp) de mínim 3
voltes en la primera posició i 4 en la segona per cada peu.
5) Doble Tres exterior endarrere cap a l’esquerra i cap a la dreta.
6) Doble Tres interior endarrere cap a l’esquerra i cap a la dreta.

Moviments de
Patinatge

7) Angel “Royale”cap a la dreta i cap a l¡esquerra amb peu a ma
contraria.

Salts

1) Combinació Axel Simple + loop simple (1A+1Lo)
2) Doble Salchow (2S)
3) Pirueta Angel de mínim 5 voltes (CSp)

Piruetes

Sisè Grau
Passos
Moviments de
Patinatge

4) Pirueta combinada de lliure elecció amb un canvi de peu i com a
mínim un canvi de posició en cada peu. Mínim 4 voltes per cada
peu i dos voltes en cada posició.
5) Bracket exterior endavant cap a l’esquerra i cap a la dreta.
6) Bracket interior endavant cap a l’esquerra i cap a la dreta.
7) Canó endarrere en corba (exterior o interior)
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Salts

Setè Grau

Piruetes

Passos

Vuitè Grau

1) Combinació 2S + Salt Simple.
2) Doble Toe Loop (2T)
3) - Noies: Pirueta LayBack (LSp). Mínim 6 voltes.
a. - Nois: Pirueta baixa+baixa+baixa (CSsp) mínim 4 voltes
per posició.
4) Pirueta Saltada Fly Camel o Fly Sit (FCsp / FSsp). Mínim 6 Voltes.
5) Bracket exterior endarrere cap a la dreta i esquerra.
6) Bracket interior endarrere cap a la dreta i l’esquerra.

Moviments de
Patinatge

7) Ina Bauer exterior o interior, sentit de la corba de lliure elecció.

Salts

1) Combinació 2T + Salt Simple.
2) Combinació de salts; Axel Simple + Mig Loop + doble Salchow
(1A+1Lo+2S)
3) Doble Loop (2Lo)

Piruetes
Passos

Moviments de
Patinatge

4) Pirueta combinada de lliure elecció, amb un canvi de peu i
mínim un canvi de posició per peu, amb un mínim de cinc (5)
voltes en cada peu. (CcoSp)
5) Counter exterior endavant i endarrere , interior i exterior cap a
la dreta i esquerra.
6) Counter interior endavant i endarrere , interior i exterior cap a la
dreta i esquerra.
7) Split Jump
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