
REGULAMENTO CATEGORIA ESTREANTES PATINAÇÃO DE VELOCIDADE – TROFÉU BRASIL

A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação - CBHP, vem por meio deste oficializar a participação da
Categoria Estreantes no Campeonato Troféu  Brasil, a realizar-se na cidade de Sertãozinho (SP), no dia 14 e 15 de
outubro de 2017.

1. INSCRIÇÃO

1.1 -  As inscrições  para esta categoria,  deverão ser enviadas até o dia 30 de setembro de 2017 para o e-mail
velocidade@cbhp.com.br
1.2 - Poderão participar na Categoria Estreantes todos os atletas que estão em fase de formação, que nunca foram
federados nem participaram das edições dos Campeonatos Nacionais. 
Nos Estados em que hajam Federações filiadas à CBHP é necessário que o atleta obtenha o aval da mesma.
1.3 - A taxa de inscrição para o campeonato será R$ 50,00 (cinqüenta reais) por atleta.
1.4 - Os atletas deverão apresentar na reunião informativa a respectiva carteira de identidade, a fim de comprovar
sua data de nascimento.

2. CATEGORIAS

2.1  -  O  Campeonato  é  disputado por  categorias  que  são  definidas  de  acordo com a  idade  e  sexo  dos  atletas
participantes, assim distribuídas:

Estreantes até 8 anos.
Estreantes 9 e 10 anos.
Estreantes 11 e 12 anos.
Estreantes de 13 a 15 anos.
Estreantes acima de 15 anos.

2.2 - O enquadramento do atleta na respectiva categoria será determinado de acordo com sua idade na data do
Campeonato.

3. DAS PROVAS

As provas são separadas por sexo e categoria, porém dependendo da quantidade de participantes poderá
haver a junção de categorias.

CATEGORIA ESTREANTES ATÉ 8 ANOS
50m.
Prova de Habilidade.
200m Linha.

CATEGORIA ESTREANTES 9 - 10 ANOS
100m.
Prova de Habilidade.
300m Linha.
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CATEGORIA ESTREANTES 11 - 12 ANOS
200m.
Prova de Habilidade.
600m Linha.

CATEGORIA ESTREANTES 13 - 15 ANOS / ACIMA DE 15 ANOS
200m.
500m 
1000m Linha.

4. ORIENTAÇÃO TÉCNICA

4.1 - O uso do capacete e munhequeira é obrigatório a todos os atletas durante a competição e acesso à pista.
4.2 - O uso de equipamento de proteção joelheira e cotoveleira é obrigatório para todos os atletas até a categoria
ESTREANTES 11 - 12 ANOS.
4.3 - Para o Campeonato Troféu Brasil na Categoria Estreantes serão utilizadas as regras vigentes no Regulamento
Geral  da Patinação de Velocidade 2017 da Confederação Brasileira  de Hóquei e Patinação (CBHP) e do Comitê
Internacional Patinação de Velocidade (STC) órgão regulador da Federação Internacional de Roller Sports (FIRS),
atualmente chamada World Skate (WS).

4.4 – Os atletas em cada categoria deverão participar com os seguintes diâmetros de rodas:
Estreantes até 8 anos: até 80mm
Estreantes 9 - 10 anos: até 84mm
Estreantes 11 - 12 anos: até 90mm
Estreantes de 13 - 15 anos: até 100mm
Estreantes acima de 15 anos: até 110mm

5. Pontuação Dos Atletas

5.1 – O atleta vencedor da prova realizada, fará tantos pontos quantos forem o número de inscritos na prova. O
segundo colocado fará tantos pontos quantos forem o número de inscritos na prova menos um ponto, e assim,
sucessivamente, se classificarão todos os atletas da Categoria.
5.2 - Atletas desclassificados receberão apenas um ponto.
5.3 - Atletas desqualificados, não marcarão pontos.
5.4 – A classificação final de cada atleta em sua categoria será dada pela soma dos pontos obtidos em cada prova
participada durante o Campeonato.

6. Premiação
6.1 - Todos os participantes receberão ao final do evento uma medalha de participação.
6.2 - A premiação será pela classificação final do atleta no Campeonato, em sua respectiva categoria, sendo entregue
aos três primeiros colocados uma medalha.

7. Das Disposições Gerais

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos de comum acordo no Congresso Técnico.
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São Paulo, 15 de Setembro 2017

Saudações desportivas!

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Moacyr Neuenschwander Junior                               
Presidente

                                                                    Cindya Katerine Pardo
                      Diretora Comitê Técnico Patinação de Velocidade
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