I São Paulo Open Ice Brasil 2022

Prezados atletas, treinadores, árbitros e oficiais,
A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo vem através deste comunicar local,
datas e informações sobre o I São Paulo Open Ice Brasil 2022.
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 do Pão de Açúcar, localizado
na Marginal Pinheiros. Conforme imagem abaixo:

O local de competição tem uma pista de 486m2, tendo como dimensões 18x27m.

Cronograma (horário de brasília)
Dia
SEXTA-FEIRA (02/12)

Término Atividade
08:30
Reconhecimento de pista das categorias que competirão (por
grupo)
SEXTA-FEIRA (02/12)
09:00 12:00
Credenciamento
SEXTA-FEIRA (02/12)
19:00 19:30
Apresentação das delegações
SEXTA-FEIRA (02/12)
19:30 21:00
Short Program: Intermediário; Novice Advanced; Junior;
Senior
SEXTA-FEIRA (02/12)
21:00 22:00
Adultos: Brasil I; Brasil II; Bronze; Prata; Ouro; Master.
SEXTA-FEIRA (02/12)
22:00 22:30
Premiação
SÁBADO (03/12)
07:00 09:00
Reconhecimento de pista das categorias que competirão (por
grupo)
SÁBADO (03/12)
09:00 12:00
Artístico Individual; Artístico Grupo
SÁBADO (03/12)
20:00 22:00
Free Skating: Intermediário; Novice Advanced; Junior; Senior
SÁBADO (03/12)
22:00 22:30
Premiação
DOMINGO (04/12)
07:00 09:00
Reconhecimento de pista das categorias que competirão (por
grupo)
DOMINGO (04/12)
09:00 11:30
Pré-Iniciante; Iniciante; Pré-Básico; Básico; Juvenil
DOMINGO (04/12)
11:30 12:00
Premiação
DOMINGO (04/12)
14:00 15:00
Apresentações de Gala
*É passível de alterações a depender da quantidade de inscritos.

Categorias

Inicio
07:00

Se aplicam níveis etários para cada nível técnico abaixo, conforme regulamento técnico
da CBDG (http://www.cbdg.org.br/ice-brasil/regulamentos/).
Para o nível técnico as categorias são:
● Novice Advanced;
● Junior;
● Sênior.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pré-iniciante;
Iniciante;
Pré-Básico;
Juvenil;
Intermediário (Short Program e Free Skate);
Adulto Brasil I;
Adulto Brasil II;
Adulto Bronze;
Adulto Prata;
Adulto Ouro;

Observação: As duas competições, nos níveis técnico e artístico serão julgadas através
do sistema da ISU de julgamento.

Inscrição
As inscrições vão ocorrer entre os dias 23 de setembro até 23 de outubro de 2022.
Para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.gle/qTkUSg2ZysWormQW9

Taxa de inscrição no nível técnico R$100,00.
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.
● Atletas que se inscreverem somente no campeonato artístico mas em duas
categorias: singles e grupo só pagará uma taxa 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.
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.

