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Às Federações estaduais filiadas à CBHP que praticam a modalidade Patinação Artística  

 

COMUNICADO 08/2020:  
 

Ref:   Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação Artística 2020    
 
 
                          O ano de 2020 ficará marcado na história mundial como o “Ano da Pandemia COVID-19”. Pessoas, 
instituições e governos sofreram e seguem administrando alterações em seus planejamentos, por motivos de força-
maior. No esporte não foi diferente, e a Patinação Artística também está incluída neste contexto. 
 

 A execução do amplo planejamento anual efetuado pela CBHP, foi interrompida dez dias antes do 
primeiro evento da Patinação Artística, que já estava pronto para acontecer. Desde então, temos buscado alternativas 
de novas datas e adaptações dos eventos, cientes da prioridade das devidas condições sanitárias no país e no mundo. 

 
 Chegamos ao final do mês de agosto, ainda com limitadas condições de treinamento em diversos 

estados, incluindo-se um retrocesso das condições de segurança sanitárias em Joinville neste momento.  
 
  Após novo levantamento das condições estaduais junto às federações, das informações pelos 

clubes/atletas (através da plataforma on-line) atualmente em condições de competir em outubro; de diversas reuniões 
entre o Comitê Técnico de Patinação Artística e a Presidência da CBHP e finalmente, em reunião com todos os 
Presidentes de Federações da Patinação Artística com o Comitê Técnico de Patinação Artística e a Presidência da CBHP, 
em comum acordo, decidiu-se: 

 
1. Pela transferência do Campeonato Brasileiro, Torneio Nacional, Torneio Nacional de Shows e 

Torneio de Aspirantes de 2020 para o período de 21 de fevereiro a 07 de março, em Joinville, SC; 

 

2. Que este evento será realizado com bases no Regulamento 2021, para todas as Classes, sendo que 

as idades serão consideradas tendo como base o ano de 2021; 

 

3. Que todos os atletas deverão realizar nova inscrição via Plataforma Digital, e haverá novo sorteio 

de Ordem de Saída, em função dos ajustes de categorias necessários pela troca de ano; 

 

4. Que as filiações (atletas, técnicos, juízes e clubes) e inscrições (de atletas) quitadas para o evento 

de 2020, serão automaticamente consideradas como crédito para este evento; 

 

5. Que o Campeonato Brasileiro, Torneio Nacional, Torneio Nacional de Show e Torneio de 

Aspirantes de 2021 ocorrerá em maio/junho de 2021 (data e local ainda por confirmar); 

 

6. Que para participar do evento de maio/junho, será necessário realizar a filiação e inscrição de 

2021, pelos clubes, técnicos, atletas e juízes; 

 

7. Que a convocação da Seleção Brasileira 2021, será baseada na observação dos atletas no evento de 

fevereiro, e confirmada pela participação dos atletas convocados no evento de maio/junho de 2021; 
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8. Quanto ao Campeonato Pan Americano, Guayaquil/2020, agendado para janeiro de 2021, se o 
mesmo for confirmado e houver uma evolução favorável do quadro da pandemia COVID-19 no 
Brasil e no Equador, o Comitê Técnico e a Presidência da CBHP estudarão uma forma de convocar 
a seleção brasileira e autorizar os clubes que eventualmente desejem participa no evento 
promocional. Para tanto, deixa-se claro que o evento em questão utilizará as idades e 
regulamento de 2021 para todas as categorias e classes, conforme publicação da World Skate 
América. 
 

                                         Caso tenhamos de obedecer a futuros decretos neste sentido, novas medidas a respeito 
poderão ser eventualmente tomadas e comunicadas, inclusive a ratificação das datas, no interesse do bem-estar de 
todos os envolvidos.  
  

 
 
São Paulo, 25 de setembro de 2020. 

 
 
 

 
Moacyr Neuenschwander Junior   
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
Presidente 

                                                                                                                 Comité Técnico de Patinação Artística 
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