Prezados Srs.
Presidentes das Federações Estaduais
O Comitê Técnico de Patinação Artística da Confederação Brasileira de Hóquei e
Patinação convida todos os técnicos confederados e juízes oficialmente registrados nas Federações,
temporada/2019, para o I SEMINÁRIO TÉCNICO E ARBITRAL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 2019, que será
realizado de 8 a 10 de fevereiro de 2019, em Joinville, Santa Catarina e para o I SEMINÁRIO TÉCNICO E
ARBITRAL INTERNACIONAL 2019, de 21 a 23 de fevereiro de 2019, em Santos, com o Sr. NICOLA GENCHI.
Ambos eventos serão organizados pelo Comitê Técnico de Patinação Artística da
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação com apoio da Federação Catarinense de Patinação Artística
e Federação Paulista de Patinação Artística, respectivamente. Para participação nos eventos, será
indispensável que o técnico apresente sua carteira da CBHP e que o Clube (ao qual o técnico está vinculado)
esteja com a anuidade CBHP quitada (I parcela), para a temporada 2019.
I SEMINÁRIO TÉCNICO E ARBITRAL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 2019 – JOINVILLE
As atividades acontecerão entre 8h do dia 8 de fevereiro e 13h do dia 10 de fevereiro
de 2019. Serão discutidas as principais atualizações do Regulamento Internacional, a partir do Seminário
Técnico da World Skate, a realizar-se em janeiro de 2019 em Orlando e os Regulamentos Nacionais para
2019. Serão ainda realizadas provas para árbitros nacionais, nos diferentes níveis e modalidades.
O investimento individual para participação de técnicos e juízes, será de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), com certificação pela CBHP.
Neste Seminário acontecerão atividades práticas para atletas do Torneio Nacional 2019,
organizadas em grupos para as modalidades Figuras, Livre e Dança. O investimento para as atividades
práticas será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por atleta ( podendo participar das 3 modalidades), com
certificação pela CBHP. É indispensável que o atleta esteja filiado à CBHP para a temporada 2019.
As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail ctpa@cbhp.com.br até o dia 15
de janeiro de 2019, sendo confirmadas através do pagamento presencial, no dia 8 de fevereiro.
O evento será confirmado a partir do mínimo de 40 técnicos/árbitros para o Seminário
Técnico e Arbitral e as atividades práticas em pista serão confirmadas a partir de 20 inscritos.
I SEMINÁRIO TÉCNICO E ARBITRAL INTERNACIONAL 2019 – SANTOS
As atividades acontecerão entre 21 e 23 de fevereiro de 2019, sendo que a
programação será finalizada durante o mês de janeiro, durante o Seminário em ORLANDO.
Será discutido exclusivamente o REGULAMENTO INTERNACIONAL, incluindo o Sistema
Rollart. O investimento individual será de 100 (cem) euros. As inscrições deverão ser encaminhadas para o
email ctpa@cbhp.com.br, até o dia 10 de fevereiro, sendo confirmadas através no pagamento presencial no
primeiro dia do Seminário.
Agradecemos a participação e o apoio, em busca de um ano de sucesso a todos.
São Paulo, 04 de janeiro de 2019.
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