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Prezados Presidentes das Federações Estaduais, 
 
Assunto: Seminários Técnicos Nacionais / Formação de Técnico 
 
 
                                  Ao iniciarmos 2019, saudamos a todos, desejando um ano de sucesso! 
 
                                     A World Skate promoveu em Orlando, USA, de 10 a 14 de janeiro de 2019, a Internacional 
Artistic School (IAS), que visa o alinhamento da patinação artística mundial. Cada entidade nacional indicou técnicos 
para representarem os países nesta academia, sendo o Brasil representado pelo Sr. Carlos Paiva e pela Srta. Fabiana 
Consentino, membros do Comitê Técnico de Patinação Artística da CBHP e responsáveis diretos pela implementação 
do processo no Brasil. 
                                    Neste momento, a World Skate focou a formação em técnicos Nível 1, trabalho que deverá ser 
desenvolvido em todos os países durante 2019, sendo atentamente monitorado pela World Skate. 
 
                                    Assim (muito importante), os Seminários Técnicos Nacionais, promovidos pelo Comitê Técnico 
durante 2019 serão focados nesta formação de base. A partir de 2020 será obrigatório que todo técnico tenha 
participado de Seminário Nível 1, para estar habilitado a confederar-se como técnico na CBHP. A evolução para os 
níveis 2 e 3 será uma escolha pessoal de cada técnico. 
 
                                    Em 2020, a formação da World Skate seguirá para o nível 2 com os técnicos dos países que 
estiveram na IAS em Orlando 2019, e em paralelo iniciará um novo grupo de técnicos que serão habilitados a serem 
formadores de Técnicos Nacionais Nível 1. 
 
                                    Seguiremos no Brasil o mesmo fluxo de formação: 2019 – formação de técnicos nível 1; 2020 – 
formação de técnicos nível 1 e formação de técnicos nível 2; 2021 em diante – formação de técnicos nível 1, 
formação de técnicos nível 2 e formação de técnicos nível 3. 
                                      
                                   Pelo exposto, o Seminário Técnico e Arbitral Nacional a realizar-se em Joinville de 8 a 10 de 
fevereiro, será o primeiro evento voltado à formação dos Técnicos Nacionais Nível 1. Novos seminários serão 
agendados no decorrer do ano.  
 
                                   O Seminário Técnico e Arbitral Internacional, a realizar-se em fevereiro, com a presença do Sr. 
NICOLA GENCHI terá o SISTEMA ROLLART como pauta, não abordando a formação de Técnicos Nível 1.  
 
                                   Agradecemos pela atenção dispensada, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 
 
                                                                    São Paulo, 18 de janeiro de 2019. 

  
 

Comitê Técnico de Patinação Artística CBHP 

 

mailto:cbhp@cbhp.com.br
http://www.cbhp.com.br/

