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São Paulo, 08 de Maio de 2013. 

 

OFICIO CIRCULAR CBHP-PA 076 /2013 
 

 

Às  

Federações Estaduais de Patinação 

Senhores Presidentes 

 
 
 
 
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
65.036.329/0001-58, com sede em Rua Germaine Burchard, 451 – 4º andar – ÁGUA 
BRANCA – CEP 05002-062 - SÃO PAULO, SP, vem pelo presente ofício informar sobre o 
critério de julgamento, definido pela regulamentação em vigor e determinação da Diretoria 
Arbitral,   do elemento técnico “Mapes” para a temporada 2013 de  Patinação Artística e já válido 
para o Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação Artística de 2 a 9 de junho de 2013 
em Santos, SP : 
 
 

“Devido alterações no regulamento CIPA (Boletim No.01 – 2013) e visando o crescimento do nosso 
esporte, este documento tem a finalidade esclarecer o julgamento do toe loop (mapes) – elemento da 
modalidade livre. 
 
 
Ficou decidido que a partir desse ano o mapes deverá ser fechado. Segue abaixo, em tradução direta 
do documento CIPA, a descrição de um mapes fechado bem executado e uma comparação a outras 
possíveis execuções do salto.   
 
 
 
BOA EXECUÇÃO: Um toe loop (mapes) executado com um giro da batida do freio de NO MÁXIMO um 
quarto de rotação, além do pé de apoio estar na pista e a posição do corpo também girada NO 
MÁXIMO um quarto e SEM ABRIR o braço/ombro esquerdo será qualificado com o valor completo, ou 
seja, bem executado. 
 
 
JUSTA EXECUÇÃO: Um toe loop (mapes) executado com giro do freio de batida MAIOR de um quarto, 
porém o pé de apoio segue apoiado no piso e a posição do corpo continua girada com NO MÁXIMO 
um quarto de rotação e SEM ABRIR o braço/ombro esquerdo será qualificado com a metade de seu 
valor. 
 
 
MÁ EXECUÇÃO (MAPES ABERTO): Um toe loop (mapes) executado com giro do freio de batida MAIOR 
de um quarto, porém o pé de apoio segue apoiado no piso e a posição do corpo continua girada com 
MAIS de um quarto de rotação e o braço/ombro esquerdo ABERTO será qualificado mal executado e 
obterá o valor mínimo referente ao salto. 
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Informo a todos que esse padrão de julgamento será seguido em nosso país, EM TODAS AS 
CATEGORIAS que tiverem a apresentação desse salto.  “ 
 
 
 
Obs1.: TORNEIO NACIONAL - Para a avaliação nas provas do torneio não haverá descontos, e sim uma 
comparação do nível de execução feita pelos próprios juízes; será favorecida a tentativa de mapes 
fechado.  Essa medida sem descontos é provisória, apenas para o ano de 2013. 
 
Obs. 2: CLASSE INTERNACIONAL - Nas provas da classe internacional (Mini-infantil, Infantil, Cadete, 
Juvenil, Junior e Sênior) além da comparação entre as execuções, será aplicado o desconto de 0.5 na 
nota A pelo mapes aberto (tanto no programa longo como no programa curto), de acordo com a nova 
tabela de descontos publicada no regulamento CIPA 2013. O desconto será feito pelo árbitro geral. 
 
O documento original (boletim) e o regulamento CIPA 2013 estão disponíveis no site: 
www.cbhp.com.br   

 
Marina Marques  
Diretora Arbitral 
 
Marcus Vinícius Schmidt 
Diretor Técnico 

 
Solicitamos que esta informação seja transmitida aos clubes filiados. 
 
Publicado no site oficial CBHP em 08/05/2013. 
 
 
 
Atenciosamente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FLAVIO MENDES MOREIRA  
Vice Presidente de Patinação Artística e Radical 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 

 


