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 São Paulo, 2 de julho de 2021. 
 

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

COMUNICADO 05/2021 
 

Ref: Temporada 2021 Patinação Artística 

 
Tendo cumprido com os Eventos do calendário do ano de 2020, o Comitê Técnico de Patinação Artística e a 
Diretoria da CBHP, em comum acordo, comunicam que: 
 

O Campeonato Brasileiro (exceto Figuras) & Torneio Nacional 2021 será realizado na cidade de 
Santos/SP no período de 06 a 15 de agosto de 2021. Inclui-se nesta programação as provas da 
modalidade SHOW (CB e TN). 
 
O Evento será realizado sem a presença de público e seguindo rígido protocolo de cuidados 
sanitários, o qual será divulgado em tempo hábil. 
 
Inclui-se no Torneio Nacional, categoria Master, modalidade Solo Dance, o grupo 2 de danças 
impostas, sendo assim composto: Carlos Tango e Academy Blues. 
 
A fim de ascensão ou descida entre as categorias e classes, os dois eventos nacionais realizados 
durante o ano de 2021, serão considerados como a mesma temporada. 
 
O prazo final para as filiações (atletas, técnicos e clubes) e inscrições de atletas, será 20 de julho de 
2021 (via Plataforma online da CBHP). 
 
A convocação da Seleção Brasileira 2021, será baseada na observação dos atletas no evento de 
2020 recém realizado em junho (Joinville/SC), e confirmada pela participação dos atletas 
convocados neste próximo Evento de agosto de 2021. 
 

           Caso tenhamos de obedecer a futuros decretos estaduais (neste caso São Paulo) e/ou municipais 
(neste caso Santos), novas medidas a respeito poderão ser eventualmente tomadas e comunicadas, inclusive 
a retificação de datas e local, no interesse do bem-estar de todos os envolvidos. 
 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO 
                                                

 
Moacyr Neuenschwander Junior                                                                      
Presidente                                   
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