
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE 
PATINAÇÃO ARTÍSTICA 2016 

 
17 a 25 de Junho de 2016 



apresentação 
 
O Campeonato Pan-Americano de Patinação Artística é uma competição bi-
anual que acontece com o propósito de promover, desenvolver e dar 
visibilidade a este esporte. A cidade de São Leopoldo foi escolhida para sediar a 
edição 2016, que acontecerá nos dias 17 a 25 de Junho de 2016, no Centro 
Municipal de Eventos de São Leopoldo, Avenida São Borja, 1860, Rio Branco - São 
Leopoldo, RS. 
 
Trata-se do maior evento da modalidade nas Américas. Espera-se a participação 
de mais de 1.000 atletas, no masculino e feminino, representando cerca de 15 
países. 
 
O evento é uma realização da Confederación Panamericana de Patinaje - CPP, 
sob organização da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação - CBHP e 
Federação Gaúcha de Patinagem - FGP e com apoio da Prefeitura Municipal de 
São Leopoldo, RS. 
 
 

 
 
 

       



objetivos 
 
Promover um evento democrático de ampla participação, que incentive o 
desenvolvimento do esporte em todo Continente Americano, tornando-o mais 
popular e acessível a todas as classes, promovendo a qualidade de vida e 
cidadania.  
 
Este evento está sendo realizado pela primeira vez no Brasil e coube ao Estado 
do Rio Grande do Sul a responsabilidade de sediá-lo e à Federação Gaúcha de 
Patinagem, a incumbência de operacionalizar todos os aspectos organizacionais 
do mesmo. 
 
O campeonato Pan-americano terá a presença dos maiores patinadores das 
Américas, dentre eles campeões mundiais, Sul-americanos e dos Jogos Pan-
americanos da modalidade. Estes atletas estarão nos estágios finais de seus 
preparativos com vistas à sua participação no campeonato Mundial de 
modalidade que ocorrerá na Itália, em Setembro. Portanto, será um evento do 
mais alto nível técnico contando, dentre outras, com as provas do Livre 
individual, Duplas de Danças e Grupos de Shows. 
 

 
 



abrangência 
 
O público alvo diretamente beneficiado pelo evento será de 1.000 atletas, e 
indiretamente estima-se o envolvimento de mais 1.000 espectadores diários, 
presentes no ginásio de esportes para assistir as apresentações de patinação e 
outros 10.000 que acompanharão via transmissões pela internet. 
 
Entre os países convidados estão: 
- Argentina 
- Brasil 
- Chile 
- Colômbia 
- Equador 
- Estados Unidos 
- Guatemala 
- Canadá 
 

- Costa Rica 
- Cuba  
- México 
- Nicarágua 
- Paraguai 
- Porto Rico 
- República Dominicana 
- Uruguai 
- Venezuela 

 
 

 



a patinação 
 
Na patinação livre, os patinadores patinam sozinhos para apresentar suas 
rotinas. As apresentações são sempre acompanhadas de músicas e combinam a 
dança com os elementos técnicos da patinação. Os patinadores são avaliados 
com relação à técnica e ao grau de dificuldade apresentados, e com relação à 
apresentação, que inclui posições, utilização da pista, balanceamento da 
coreografia e sua adequação à música. 
 
Na dupla de dança, os patinadores se apresentam em duplas formadas por um 
homem e uma mulher. O conteúdo das apresentações é semelhante ao dos 
solos. Porém, existem ainda os levantamentos, as piruetas em dupla (onde o 
casal gira junto) e os saltos lançados, onde o homem lança a mulher para a 
execução do salto. 
 

 



formato do evento 
 
Programação prévia do Campeonato Pan-Americano de Patinação Artística.  
 
(1) 16 JUN 2016 - Credenciamento;  
 
(2) 16 a 19 JUN 2016 - Competições das Categorias Promocionais;  
 
(3) 19 JUN 2016 - Abertura Oficial do Evento;  
 
(4) 20 a 24 JUN 2016 - Competições das Categorias Internacionais;  
 
(5) 25 JUN 2016 - Festival de Shows. 
 
Para realização das competições será utilizada um pista de patinação com 
dimensões de 20 x 40 m. e a programação contará com horários pré-agendados 
entre 09:00 às 21:00 horas, onde as premiações acontecerão sempre ao final de 
cada etapa de competições. 
 
A comissão de arbitragem será formada por 14 (quatorze) juízes profissionais, 
certificados pela CIPA – Comitê internacional de Patinação Artística. 
 



proposta de patrocínios 
 
Para a realização do Campeonato Pan-Americano de Patinação Artística 2016, 
foram elencadas cotas de patrocínio institucional para abranger diferentes 
níveis de investimento por parte das empresas interessadas em apoiar o evento 
esportivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoção 
Confederación Panamericana de Patinaje - CPP 

Fédération Internationale de Roller Sports - FIRS 
 

Organização 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação - CBHP 

Federação Gaúcha de Patinagem - FGP  
 

Apoio 
Prefeitura Municipal de São Leopoldo 

 
Informações 

presidencia@cbhp.com.br 

Stands 1 ............................................................ R$ 30.000,00 
a) Locação de stand medindo 300 x 400 cm, destinado para venda de patins, peças e acessórios. 

Mídias "Grandes" .............................................. R$ 2.000,00 
a) Logomarcas no Back Podium medindo - 25 x 25 cm; 
b) Banners na pista - 100 x 50 cm; 
c) Logomarca na  camiseta da organização medindo - 8 x 5 cm; 
c) Anúncios por microfone; 

Mídias "Pequenas"............................................. R$ 1.000,00 
a) Banners no interior do ginásio - 100 x 50 cm; 
c) Logomarca menor na  camiseta da organização medindo - 6 x 4 cm; 
b) Anúncios por microfone; 

Stands 2 ............................................................. R$ 3.000,00 
a) Locação de stand medindo 300 x 400 cm, destinado para venda de vestuário, jóias e souvenirs. 

mailto:presidencia@cbhp.com.br

