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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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