Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo 2022
e
1° Open America Latina 2022

Prezados atletas, treinadores, árbitros e oficiais,
A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo vem através deste comunicar local,
datas e informações sobre o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo
2022 e sobre o 1° Open América Latina - Brasil 2022. Os dois eventos ocorrerão de
forma simultânea, sendo que o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística será
apenas para os níveis técnicos de alto rendimento e o Open de Patinação no Gelo, além
desses, contemplará os demais níveis técnicos e será aberto para países da américa
latina, membros da ISU.

Local
Arena Ice Brasil: Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741, Morumbi, São
Paulo – SP.
O acesso à Arena Ice Brasil ocorre através da rua lateral do Hipermercado Extra
localizado na Marginal Pinheiros. Conforme imagem abaixo:
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O local de competição tem uma pista de 486m2, tendo como dimensões 18x27m.
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Cronograma (horário de brasília)
Dia
QUINTA-FEIRA (21/07)
SEXTA-FEIRA (22/07)

Inicio
16:00
07:00

SEXTA-FEIRA (22/07)
SEXTA-FEIRA (22/07)
SEXTA-FEIRA (22/07)

09:00
18:20
18:30

SEXTA-FEIRA (22/07)
SÁBADO (23/07)

20:30
07:00

SÁBADO (23/07)
SÁBADO (23/07)

19:00
20:00
21:30

Término Atividade
20:00
Credenciamento (horário 1)
10:00
Reconhecimento de pista das categorias que competirão (por
grupo)
12:00
Credenciamento (horário 2)
18:30
Apresentação das delegações
20:30
Short Program: Intermediário; Novice Advanced; Junior;
Senior
22:30
Adultos: Brasil I; Brasil II; Bronze; Prata; Ouro; Master.
09:00
Reconhecimento de pista das categorias que competirão (por
grupo)
20:00
Artístico Individual; Artístico Grupo
21:30
Free Skating: Intermediário; Novice Advanced; Junior; Senior
22:30
Premiação

07:00

09:00

SÁBADO (23/07)
DOMINGO (24/07)

Reconhecimento de pista das categorias que competirão (por
grupo)
DOMINGO (24/07)
09:00 13:00
Pré-Iniciante; Iniciante; Pré-Básico; Básico; Juvenil
DOMINGO (24/07)
13:00 14:00
Premiação
DOMINGO (24/07)
14:00 15:00
Apresentações de Gala
*Passível de pequenas alterações a depender da quantidade de inscritos.

Para os atletas que não residem ou treinam em São Paulo:
DIAS 18 A 21 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA)
07:00 - 09:00: Aberto para prática livre.

O gelo será disponibilizado a estes atletas, para familiarização da pista onde
ocorrerá a competição, com o custo de R$30,00 a hora de gelo por atleta.
Este treino será exclusivo para atletas que não residem ou treinam em São Paulo.
Atletas que treinam na Arena Ice Brasil não poderão participar neste horário.
Categorias
Se aplicam níveis etários para cada nível técnico abaixo, conforme regulamento técnico
da CBDG (http://www.cbdg.org.br/ice-brasil/regulamentos/).
Para o Campeonato Brasileira de Patinação Artística 2022 as categorias são:
● Novice Advanced;
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● Junior;
● Sênior.
Para o 1° Open America Latina - Brasil 2022, as categorias são:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pré-iniciante;
Iniciante;
Pré-Básico;
Juvenil;
Intermediário (Short Program e Free Skate);
Adulto Brasil I;
Adulto Brasil II;
Adulto Bronze;
Adulto Prata;
Adulto Ouro;
Artístico.
Novice Advanced;
Junior;
Sênior.

Observação: As duas competições serão julgadas através do sistema da ISU de
julgamento.

Inscrição
As inscrições vão ocorrer entre os dias 15 de abril até 31 de maio.
Para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.gle/2xCZkq5iVRFpRRBE6

Taxa de inscrição no nível técnico R$150,00.
Para participação no nível artístico o valor será de R$100,00
Observações:
● Para competições em grupo do nível artístico cada participante paga a taxa de
R$100,00.
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● Atletas brasileiros inscritos (as) nas categorias Novice Advanced, Júnior e Sênior
do Open, automaticamente estarão inscritos no Campeonato Brasileiro.
● Para o Nível Artístico, uma inscrição a parte será feita caso o competidor
participe, mas no mesmo formulário. A taxa será de R$ 100,00 e no próprio
formulário também haverá uma parte para anexar o comprovante.
Ou seja, o atleta pode:
1. Participar apenas do Open e do Campeonato (caso seja brasileiro e
participe em umas das categorias: Novice Advanced, Junior e Senior, participará
automaticamente dos dois) com taxa de R$ 150,00;
2. Participar do Open e Campeonato (caso seja brasileiro e participe em
umas das categorias: Novice Advanced, Junior e Senior, participará
automaticamente dos dois) e participar do nível artístico com taxa de R$
250,00.
3. Ou ainda, participar apenas do nível artístico com taxa de R$ 100,00
● Atletas que se inscreverem somente no campeonato artístico mas em duas
categorias: singles e grupo só pagará uma taxa de inscrição.
● Lembrando que para as competições de 2022 nas categorias Novice Advanced,
Junior, Senior (Campeonato Brasileiro) e Intermediário (Open - por parte dos
brasileiros - ) será necessário TESTE DE NIVELAMENTO. Os participantes devem
enviar vídeos executando os elementos obrigatórios de seu nível entre 01 e 25
de maio de 2022 para teste.patinacao@cbdg.org.br.
Observações: Para as demais nacionalidades não será obrigatório o teste de
nivelamento, porém, será necessário o envio de uma declaração da Federação do país
de origem do atleta, no momento da inscrição (formulário), afirmando que o mesmo
tem os elementos obrigatórios.
Se, na execução do programa, o painel técnico e de juízes concordarem que o(a)
competidor(a) não tem todos os elementos obrigatórios do Programa Curto (short
program) do nível inscrito, o atleta será desclassificado(a). Os participantes brasileiros
do nível intermediário devem enviar vídeos executando os elementos obrigatórios de
seu nível entre 01 e 25 de maio de 2022 para teste.patinacao@cbdg.org.br.

Av. Major Sylvio Magalhães Padilha, 16741/1688 | São Paulo - SP | CEP 05.693-000 | informa@cbdg.org.br

Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

Não será permitida a inscrição no Campeonato Brasileiro ou Open (Intermediário)
enquanto o(a) competidor(a) não tiver a aprovação de seu teste de nível (nos níveis
técnicos em que é exigido) confirmada por e-mail.
Após a aprovação no teste, a CBDG enviará imediatamente uma declaração, que deverá
ser anexada no formulário de inscrição.

Súmula
O Modelo de súmula foi enviado junto ao email de inscrição, caso não tenha recebido
solicite através do email esportes@cbdg.org.br. As mesmas devem ser entregues no
credenciamento, junto aos pendrives com as músicas em MP3 (trazer uma cópia para
segurança).

Premiação
Haverá premiação para os três primeiros colocados de todas as categorias e níveis
técnicos.
As categorias indicadas para o programa do Governo Federal, Bolsa Atleta, serão as do
Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo 2022 (Novice Advanced, Júnior e
Sênior) e para categoria de base, será o nível técnico Intermediário (classificação
somente dos brasileiros), mediante aprovação do Governo Federal.
Haverá apresentação de gala para os melhores patinadores de ambas as competições.

Complementares
As dúvidas devem ser enviadas para: esportes@cbdg.org.br
Após o prazo de inscrição, um informativo completo sobre a competição, local, hotéis e
demais informações de interesse dos atletas, treinadores e árbitros e oficiais será
enviado a todos os envolvidos em ambas as competições.
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