


































REGIMENTO DE TAXAS PARA 2016 
 

PATINAÇÃO ARTÍSTICA 
  

ITEM 

 

DESCRIÇÃO VALOR R$ 

1 Taxa anual de Filiação - por atleta inscrito (nova ou renovação) R$ 120,00 

2 Taxa anual de filiação - por técnico e coreógrafo inscrito
(nova ou renovação). 

R$ 120,00 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

- Taxas de Inscrição para Torneios e Campeonatos Nacionais de 
Patinação Artística - por atleta/prova (todas as classes, categorias e 
modalidades)  
 
- Atletas portadores de Necessidades Especiais 
 
- Atletas beneficiados por Projetos e Programas Sociais reconhecidos 
pela CBHP 
 
- Provas de Combinado 
 
- Atletas convidados (acréscimo de 50%) 
 

R$ 70,00 
 
 

ISENTO 
 
 

ISENTO 
 
 

ISENTO 
 

Taxas + 50%  
 

8 

- Solicitação de autorização para realização de Shows, Torneios e 
Eventos a nível Nacional, quando organizados por agremiação, clube, 
escola, academia, núcleo, etc;  Obs.: Taxa deste item reduzida a zero 
quando organizado ou co-organizado pela Federação 

R$ 2.000,00 

9 

- Solicitação de autorização para vinda de Técnicos, Instrutores ou 
Professores de Patinação Artística do EXTERIOR, quando organizado por 
agremiação, Clubes, Escolas, Academias, Núcleo, etc; Obs.: Taxa deste 
item reduzida a zero quando organizado pela Federação. 

R$ 1.500,00 

10 
- Solicitação de autorização para Técnicos Nacionais de Patinação 
Artística ministrar cursos em outros Estados ou Agremiações. ISENTO 

11 
- Solicitação de autorização para Árbitros de Patinação Artística atuar em 
Eventos Nacionais Estaduais, desde que autorizada pela Diretoria 
Arbitral 

ISENTO 

12 

Diárias para Árbitros e Mesários em Eventos da CBHP a ser paga pela 
própria CBHP diretamente ao Árbitro, por dia de atuação, quando atuar 
em todo o período do Campeonato. 
 
-Diária para Árbitros e Mesários em eventos da CBHP a ser paga pela 
própria CBHP diretamente ao Arbitro, por dia de atuação, quando não 
atuar em todo período do Campeonato 
 
-Pagamento por  prova avulsa para Árbitros e Mesários em eventos da 
CBHP a ser paga pela própria CBHP diretamente ao Arbitro, quando não 
atuar integralmente no dia (menos de 4 provas jugadas) 
 
Diárias para Árbitros e Mesários CIPA em Eventos das Federações e 
Filiados, a ser paga pelo solicitante, diretamente ao Árbitro, por dia de 
atuação 
 

R$ 150,00 
 
 
 

R$ 100,00 
 
 
 

R$ 25,00 
 
 
 

R$ 150,00 
 
 
 

13 ANUIDADE POR CLUBE FILIADO  R$ 1.440,00 

14 

-Taxa de desistência de Torneios ou Campeonatos Nacionais ou 
Internacionais, 30 dias antes do Evento oficializado em Calendário 
Esportivo, a ser pago pela Federação ou Clube, responsável pelo Evento, 
punido até no máximo 15(quinze) dias após a notificação. 

R$ 3.500,00 

15 -Taxa de Recursos ao STJD - a ser pago na entrega do recurso junto a 
CBHP, de decisões do TJD REGIONAIS 

R$ 1.000,00 
 
 
* A  inscrição  em competições com o respectivo pagamento, deverá ser realizada com antecedência de 30 dias 
da data de início do evento. A critério da CBHP, poderão ser aceitas inscrições fora do prazo, devidamente 
justificadas por motivo de força maior, e implicando em multa de 50% . 
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Calendário da Patinação Artística 2016 
 

 
15/04 A  23/04 
Campeonato Brasileiro , Torneio  Nacional 1º Fase, Campeonato Brasileiro de 
Shows – Sede : RS  (subsede RJ) 
 
 
17/06 A 25/6 
Campeonato Panamericano e Torneio Panamericano Promocional / RS 
(sede e datas serão definidos oficialmente pela CPRS) 
 
24/07 A 31/07 
Copa Santos – Internacional e Promocional – Santos, SP 
 
 
02/09 A 09/09 
Torneio  Nacional 2º Fase, Torneio Nacional de Shows  e Torneio Aspirantes – 
Sede : PR (subsede SC) 
 
 
28/09 A 08/10 
Campeonato Mundial – Novara , Itália   
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 REGULAMENTO PARA OS FESTIVAIS DE ESCOLAS DE PATINAÇÃO DE VELOCIDADE 

 
Tendo em vista a importância da massificação da modalidade de patinação de velocidade a CBHP considera 
que é de muita importância criar estratégias encaminhadas para o desenvolvimento da modalidade e a  
constante atividade das escolas de formação permitindo assim a massificação da modalidade nas categorias de 
base.  
 
Neste sentido estaremos realizando o 1º. Festival Infantil da modalidade, evento do tipo Open, que será 
realizado quando da Etapa de Brasília do Campeonato Brasileiro de Velocidade (10 a 12 de junho/2016).  
 

1. Participação 

Poderão  participar todas as crianças das escolas  de formação esportiva e  equipes, com o respectivo 

aval da federação estadual diferenciados entre Patins Fitness  e Semi- Profissional nas seguintes 

categorias. 

 

Petis: 5 e 6 anos. 

Mini- Mirim: 7 e 8 anos. 

Pré – mirim:  9 e 10 anos. 

Mirim: 11 e 12 anos. 

 

2. Em todas as categorias se terá presente a idades que tiverem  na data   do festival.  

3. As Inscrições serão feitas através das federações, e não das equipes, já que cada federação dará o aval 

para cada Agremiação, Escola ou Equipe (filiadas ou não) para participar do festival. 

4. Cada agremiação terá que apresentar na reunião informativa, a planilha de inscrição com o aval da 

federação, e os documentos de cada participante comprovando a data de nascimento. 

5. O valor das inscrições será o estipulado no regimento de taxas para velocidade da CBHP do ano 

vigente. 

6. As agremiações que fizerem inscrições terão que cumprir com as obrigações financeiras constantes do 

Regimento de Taxas vigente da Patinação de Velocidade da CBHP. O não pagamento impedirá as 

agremiações em divida a participar dos próximos eventos da CBHP. 

7. Todos os participantes terão obrigatoriamente que usar em todas as provas os implementos de 

segurança: capacete, cotoveleira e joelheira. 

8. O diâmetro das rodas será seguinte para as categorias 

Petis: Rodas até 80mm  

Mini-Mirim: Rodas de até 80 mm 

Pré- Mirim: Rodas até 84 mm 

Mirim: Rodas até 90 mm 

 

Caso não atender estas especificações os participantes serão retirados  e o Delegado e Treinador serão 

os responsáveis por as respectivas advertências. 
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9. Premiação: 
 
Todos os participantes receberão ao final de cada evento uma medalha de reconhecimento ao mérito. 
 

10. Provas: 
 

As provas serão escolhidas dentre as constantes deste Regulamento de provas exclusivo para os Festivais 
Infantis e serão enviadas com o convite oficial 45 dias antes da data do evento. 
 
Provas sugeridas para os festivais nacionais de patinação: 
 
Óculos 
Triangulo 
Circuito com mudanças de direção 
Estrelas 
Abre-e-fecha 
Zig – zag 2 pés em aros  
Círculos 
10 Circuitos de habilidade com a combinação de varias exercícios 
Velocidade de reação 
Velocidade por linha 
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