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 II SEMINÁRIO TÉCNICO E ARBITRAL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 2019, que será
realizado de 15 a 17 de novembro de 2019, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
O evento será organizado pelo Comitê Técnico de Patinação Artística da Confederação
Brasileira de Hóquei e Patinação com apoio da Federação Gaúcha de Patinagem. O evento estará aberto aos
técnicos filiados CBHP e árbitros registrados nas Federações e CBHP, e a ouvintes que pretendem estar
filiados regularmente às federações e confederação em 2020.
As atividades acontecerão entre 9h do dia 15 de novembro e 14h do dia 17 de novembro
de 2019. Será realizado o Seminário Nível I, incluindo a prova, no dia 15. Nos dias 16 e 17 serão discutidas as
principais atualizações do Regulamento Internacional e os Regulamentos Nacionais para 2020. Serão ainda
realizadas atividades específicas e provas para árbitros nacionais e pontuadores, nos diferentes níveis e
modalidades.
O investimento individual para participação de técnicos e juízes, será de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), e de 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para ouvintes, com certificação
específica pela CBHP, em cada categoria.
As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail ctpa@cbhp.com.br até o dia 1 de
novembro de 2019, sendo confirmadas através do pagamento presencial, no dia 15 de novembro.
O evento será confirmado a partir do mínimo de 30 técnicos/árbitros para o Seminário
Técnico e Arbitral.
Agradecemos a participação e o apoio, em busca do crescimento de todos.

São Paulo, 09 de setembro de 2019.

Comitê Técnico de Patinação Artística

Rua Mario de Andrade 48 sala 215 - São Paulo, SP - CEP 01154-060  +5511987469313
CNPJ 65.036.329/0001-58 • cbhp@cbhp.com.br • www.cbhp.com.br •
Página 1 de 1

