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RESOLUÇÃO 001 / 2018 
 
 
                               Pelos poderes à mim concedidos pelo Estatuto da CBHP, venho através desta 
RESOLUÇÃO, determinar o que segue:  
 
                              O Presidente da CBHP em conjunto com o Diretor Arbitral de Patinação Artística e 
com o Comitê Técnico de Patinação Artística da CBHP, define as categorias e o fluxo de 
encaminhamentos de arbitragem para Patinação Artística no Brasil, a partir de 2019. 
                                 
                               A partir de 2019, a CBHP terá um cadastro oficial de árbitros através de seu sistema 
on-line, com pagamento de taxa de confederação. 
                                 
                               Todos os atuais árbitros CBHP e todos os candidatos a árbitro CBHP deverão 
participar ao menos de um Seminário Técnico e Arbitral/CBHP, da temporada, com participação nas 
avaliações previstas em cada Seminário, incluindo os participantes no Seminário Técnico e Arbitral da 
World Skate. 
                                 
                               A partir do desempenho nas avaliações e nas competições já arbitradas, o árbitro 
será classificado nos seguintes níveis (sendo que os níveis são específicos para cada modalidade): 
 
Níveis Figuras Livre Dança Dupla Show Limitações 

Nível 1  Aspirantes  
 TN Iniciantes 
 

Aspirantes  
TN Iniciantes 

Aspirantes  
TN Iniciantes 

  Não atua como árbitro geral 
ou assistente do árbitro 
geral. 

Nível 2 Aspirantes  
TN Iniciantes 
TN Avançado 
 

Aspirantes  
TN Iniciantes 
TN Avançado 
 

Aspirantes  
TN Iniciantes TN 
Avançado 
 

TN TN Poderá atuar como 
assistente do árbitro geral. 

Nível 3 Aspirantes  
TN Iniciantes 
TN Avançado 
Internacional 

Aspirantes  
TN Iniciantes 
TN Avançado 
Internacional 

Aspirantes  
TN Iniciantes TN 
Avançado 
Internacional 

TN 
Internacional 

TN 
Internacional 

Poderá atuar como árbitro 
geral, a partir de autorização 
do Diretor Arbitral. 

Elite Árbitros Internacionais já em atuação, com comprovado domínio de todas as modalidades, 
atuando como juízes, arbitro geral ou assistente do árbitro geral. 
 

 

Especialista 
Nacional 

Categoria específica para atuação como especialista no novo sistema de pontuação, 
mediante aprovação nas provas do Comitê Técnico ou da World Skate. 
 

 

  
                            No momento de seu registro formal como árbitro CBHP no sistema on-line, deverá 
ser anexado o currículo de atuação como árbitro de patinação artística, nos últimos 5 anos. 
 
                            Somente árbitros confederados atuarão nas provas oficiais da CBHP ou serão 
convocados a representar o Brasil em competições internacionais. Todos os árbitros com registros 
regionais, permanecerão devidamente vinculados às Federações de origem, atuando e respeitando 
os regulamentos regionais. 
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                                A escala dos árbitros para as competições oficiais da CBHP, assim como para 
competições internacionais será estabelecida pelo Diretor Arbitral de Patinação Artística e pela 
presidência da CBHP, baseada na Classificação Arbitral 2019, no Currículo Arbitral e nas observações 
práticas em competições anteriores, buscando sempre o melhor quadro arbitral disponível a cada 
competição. 
                               A partir do desempenho em provas internacionais, provas nacionais e observação 
em competições nacionais a partir do uso do novo sistema de julgamento, os árbitros serão 
inicialmente, classificados para a temporada 2019.                

 
                             A cada Seminário Técnico e Arbitral promovido pela CBHP serão realizadas 
atualizações e provas para os Níveis 1, 2 e 3. Nos Seminários Internacionais da World Skate serão 
realizadas as provas para a categoria ELITE. 

                            
 
                              Esta Resolução passa a ter validade efetiva imediatamente após a sua publicação no 
site da CBHP. 
 

                                      Para que passe a ter efeitos “erga omnes” a presente Resolução foi enviada por carta 
registrada à todas as federações filiadas e deverá ser publicada no site da CBHP e de suas Federações. 
 

 
 

São Paulo, 22 de outubro de 2018. 

 
 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
 

 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente    
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