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Srs. Presidentes das Federações Estaduais 
 
 
 
REF. Ajustes no Regulamento de 2018 CB TN 
 
                      
                                  O Comitê Técnico de Patinação Artística da Confederação Brasileira 
de Hóquei e Patinação vem por intermédio do presente apresentar ajustes (errata) 
necessários aos regulamentos vigentes para 2018, tanto para o Campeonato Brasileiro 
quanto para o Torneio Nacional pelas seguintes razões. 
 
Torneio Nacional: 
 
1. As provas da categoria MASTER serão mistas. 
 
Campeonato Brasileiro: 
 
1. Na categoria Infantil, modalidade livre individual, programa longo, atenção aos 
seguintes esclarecimentos: 
- Máximo de 7 saltos, incluindo o axel isolado. 
- Não serão permitidos axel duplo ou saltos triplos. 
- Obrigatória a apresentação de um toe loop e um lutz, podendo ser simples ou duplo, 
isolados ou em combinação. 
- Cada salto somente poderá ser executado no máximo duas vezes, sendo uma delas 
em combinação. 
 
2. Inscrições Cadete, Juvenil e Junior 

Em outubro passado, a World Skate (ex-FIRS) anunciou que, a partir de 2019, 
haverá mudanças nas idades das categorias SENIOR e JÚNIOR.  
A tabela de idades à partir de 2019, ficará assim estabelecida: 

Mini  2009- 2008 
Infantil  2007-2006 

Cadete  2005-2004 
Juvenil  2003 

Junior  2002-2001 
Senior  2000 e anterior 
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    Devido à esta mudança, acontecerá uma chegada mais precoce dos atletas na 
categoria JÚNIOR e, pensando nisso, o CTPA estará permitindo em 2018, a participação 
dos atletas nascidos em 2001/2002 (juvenil) e 2003 (cadete) simultaneamente nas 
provas da categoria JÚNIOR, nas modalidades: figuras, livre individual e solo dance.  
    Estes atletas serão classificados em ambas as provas que participarem (cadete e 
júnior ou juvenil e júnior), porém não terão possibilidade de acesso ao pódio na 
categoria júnior e não somarão pontos para a classificação por clubes. 
     
    Para a convocação do Campeonato Pan Americano, será respeitada a classificação nas 
idades originais de cada atleta, formando nossa seleção com os melhores desempenhos 
em cada idade. 
     
    Para a convocação ao Campeonato Mundial, será utilizada a classificação completa 
do Junior, considerando todas as idades que participaram da prova no Campeonato 
Brasileiro. 
 
      Estas medidas têm como objetivo, acelerar o amadurecimento dos atletas para suas 
chegadas no Campeonato Mundial, reforçando também nossa representação nos 
futuros eventos internacionais. 
 
 
 
 
São Paulo, 24 de janeiro de 2018. 
 
 
 

                                                                     Comitê Técnico de Patinação Artística 
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