
 

Rua Mario de Andrade 48 sala 215   -   São Paulo, SP  -   CEP 01154-060       +551136667999     

CNPJ 65.036.329/000158   •   cbhp@cbhp.com.br    •     www.cbhp.com.br  •             Página 1 de 2 

São Paulo, 26 de dezembro de 2020. 
 
Às Federações estaduais filiadas à CBHP que praticam a modalidade 
Patinação Artística 
 
COMUNICADO 09/2020: 
 
Ref: Temporada 2020/2021 Patinação Artística 
 
O ano de 2020 segue inesquecível e apesar de estarmos finalizando este ano 
de tantas perdas, ainda em novembro e dezembro de 2020, fomos 
surpreendidos pela piora do quadro sanitário nacional e internacional, 
relacionado à pandemia do COVID -19. Após diversos levantamentos das 
condições estaduais, especialmente em Santa Catarina (de forma mais 
atenta, Joinville), de diversas reuniões entre 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 26 
de março a 09 de abril de 2021; 

2. Pela mudança de sede para Santos, SP (sub-sede do evento); 

3. Que o evento será realizado sem a presença de público e seguindo rígido 
protocolo de cuidados sanitários, que serão divulgados à tempo; 

4. Que o prazo final de inscrições passa a ser 31 de janeiro de 2021 (via 
Plataforma Digital da CBHP); 

5. Que o Campeonato Brasileiro, Torneio Nacional, Torneio Nacional de 
Shows e Torneio de Aspirantes 2021, passa a ter Sede prevista para Joinville/ 
SC, no mês de junho (data a confirmar); 
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6. Que ambos os eventos (2020 e 2021) serão realizados com base no 
Regulamento de 2021, para todas as Classes, sendo que as idades serão 
consideradas tendo como base o ano de 2021; 

7. 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 - agora transferido para Santos; 

8. Que o Campeonato Brasileiro, Torneio Nacional, Torneio Nacional de Show 
e Torneio de Aspirantes de 2021 ocorrerá em junho de 2021 (data e local 
ainda por confirmar); 

9. Que para participar do Evento de junho, será necessário realizar a filiação 
e inscrição de 2021, pelos clubes, técnicos, atletas e juízes; 

10. Que a convocação da Seleção Brasileira 2021, será baseada na 
observação dos atletas no Evento de março, e confirmada pela participação 
dos atletas convocados no evento de junho de 2021; 

 
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. 
 
Aproveitamos para desejar que o encerramento de 2020 seja um momento 
de paz e saúde e que 2021 venha pleno de realizações para toda a 
comunidade sobre rodas! 
 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 

 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente 
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