São Paulo, SP, 02 de agosto 2017.
Para : Federações de Patinação Artística
Ofício Circular 2017-08-02
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 por meio deste documento, clarificar e complementar
as informações previamente enviadas no ofício 2017-05-19 (evento de Brusque 2017).
1) Para as competições de Show valem as regras FIRS atuais sobre vestuário, entrada e saída da
pista, carregamento de adereços, etc.
2) Para a Classe Internacional, tratando-se de um torneio a parte, e não o campeonato brasileiro,
está liberada a participação de atletas do Torneio Nacional para o challenge-up (desafio) , sem
prejuízo da participação atual ou futura no Torneio Nacional. Igualmente os atletas da Classe
Internacional podem participar em uma categoria acima de atual, com vistas aos preparativos
para a temporada 2018.
3) A programação final do evento com os horários será divulgada no dia 18 de agosto, após esgotar
o prazo de inscrição no dia 15/08/2017 , que não será prorrogado.
4) No Open Brasil , caso em alguma prova não seja alcançado o número mínimo de 5 estados,
haverá a possibilidade de desistência sem o pagamento do valor da inscrição. O atleta mesmo
que participando da Classe Internacional, ou Torneio Nacional ou Aspirantes, pode participar do
Open Brasil que é uma competição independente das demais.
5) Como forma de incentivo para que se tenha os cinco estados regulamentares presentes na prova
do Open Brasil, é facultado às federações indicar até 2 atletas por prova que terão a inscrição
isenta.
6) Para as provas da modalidade Livre Aspirantes, onde utilizaremos uma adaptação do Novo
Sistema de Julgamento, tal como em Brasília para o TN Livre N1,N2,N3, a tabela de elementos se
encontra no ANEXO 1.
7) Para a Classe Internacional , será seguida a Pontuação FIRS Rollart , adaptando para o número
de elementos/fatores sem que seja necessária alterar a coreografia já montada para a
temporada, ou que venha a ser montada especificamente para este evento, seguindo o
regulamento atual de cada categoria.
Por favor divulgar aos clubes,
Atenciosamente

Flavio Mendes Moreira
Secretário Geral
cbhp@cbhp.com.br
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ANEXO 1

TABELA DE VALOR DE ELEMENTOS ASPIRANTES 2017



Legenda – NJ = No Jump (elemento salto não considerado)
< Under Rotated – para esta classe, os saltos com até ¼ de volta faltante serão considerados UR.
<< Downgrade – Para esta classe, qualquer salto com mais de ¼ de volta faltante

Sujeita a ajustes conforme alterações futuras na Tabela FIRS ou por determinação do Comitê Técnico CBHP
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