Srs. Presidentes das Federações Estaduais

REF. CONGRESSO TÉCNICO CB/TN 2018

O Comitê Técnico de Patinação Artística da CBHP convida os Srs. Presidentes e Representantes das
Federações Estaduais, assim como os Dirigentes e Técnicos Confederados dos clubes participantes do Campeonato
Brasileiro e Torneio Nacional 2018 para o Congresso Técnico, a realizar-se no dia 18 de abril de 2018, às 20h, no Clube
Internacional de Regatas, em Santos.
Pauta do Congresso Técnico:
1. Recebimento dos documentos impressos de todos os atletas participantes do CB e TN, conferidos e
assinados, pelas Federações.
2. Finalização da listagem de atletas impossibilitados de participar do CB e TN. Tais atletas permanecerão na
ordem de saída, porém assinalados como excluídos.
3. Recebimento dos atestados médicos dos atletas impedidos de participar por questões clínicas
comprovadas, entregues impressos pelos clubes.
4. Eleição do Comitê Disciplinar do evento.
5. Recebimento do set de elementos de todos os atletas da modalidade livre individual (CB e TN) e atestado
de style dance e set de elementos de free dance (CB cadete, juvenil, júnior e sênior). Entregues impressos
pelos clubes.
6. Recebimento dos textos de locução (máximo 25 palavras) das provas de SHOW. Entregues impressos pelos
clubes.
7. Apresentação dos critérios de apresentação das notas dos árbitros nas provas julgadas pelo Sistema
White, fechadas no TN e abertas no CB (em caso de atraso das provas, o Comitê Técnico poderá optar
pelo sistema fechado, no decorrer da competição).
8. Apresentação dos critérios de publicação dos resultados parciais e finais das provas do CB e TN.
9. Assuntos gerais.

Contamos com a presença de todos e com o cuidado à pontualidade das atividades.
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