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Informativo 005/2019 

 

 

Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo 

 

 

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 2019.    

 

LOCAL E DATA: 

 

Ice Rink do Shopping Park na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. 

Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2019, a partir das 10hs. 

 

*Dia 11 na parte da noite reunião técnica para os treinadores, atletas e oficiais dos atletas 

(familiares) sobre como será o sistema de julgamento (Sistema ISU de julgamento). 

 

CATEGORIAS 

 

• Se aplicam níveis etários para cada categoria abaixo, conforme regulamento 

técnico da CBDG (http://www.cbdg.org.br/ice-brasil/regulamentos/) 

 

• Recreativo 1,2 e 3 

• Iniciante 

• Pré-Básico 1 e 2 

• Básico 

• Juvenil 

• Intermediário – Programa Curto e Longo 

• Novice Advanced 

• Junior 

• Sênior 

• Adulto Bronze 

• Adulto Prata 

• Adulto Ouro 

• Categoria Artístico 

 

Obs: O Campeonato será julgado através do sistema ISU de julgamento. 

 

 

 

 

 

http://www.cbdg.org.br/ice-brasil/regulamentos/
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PRÉ-INSCRIÇÃO 

 

De 12 de agosto de 2019 à 30 de agosto de 2019. 

 

Acesse o link e realize o cadastro em :: https://forms.gle/XPzdqk55y47m1dYp9 

 

Para a pré-inscrição não é necessário pagamento de taxa de inscrição ou teste de nivelamento. 

 

OBS: Somente atletas que fizerem a pré-inscrição estarão aptos para realizar a inscrição final. 

 

 

INSCRIÇÃO FINAL 

 

De 01 de setembro de agosto de 2019 até 12 de setembro de 2019.  

 

Acesse o link no período de inscrição e realize o cadastro :: 

https://forms.gle/XPzdqk55y47m1dYp9  

 

Taxa de inscrição no valor de R$100,00. 

 

TESTE DE NIVELAMENTO 

 

Atletas que queiram fazer inscrição final nas categorias Advanced Novice, Junior ou Senior 

deverão realizar testes de nivelamento ou comprovar a qualificação técnica para estas 

categorias, conforme Regulamento Técnico de Competições para a Patinação Artística. 

 

Os testes devem ser enviados por vídeo para teste.patinacaoartistica@cbdg.org.br a partir do 

dia 12 de agosto até 06 de setembro de 2019. 

 

PREMIAÇÃO 

 

Premiação para 1°, 2 e 3 lugares de todas as categorias. 

 

Bolsa Atleta indicada para as categorias: Novice Advanced, Junior e Senior.  

 

A competição também valerá pontos para o ranking nacional das categorias indicadas no Bolsa 

Atleta. 

 

Premiação Especial para a categoria Artística Brasil, com brindes e prêmios especiais Ice 

Brasil. 

 

Convite de Apresentação de gala para os melhores patinadores. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/XPzdqk55y47m1dYp9
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Horário para prática e reconhecimento de pista para todos os atletas.  

 

Curso e Seminário para oficiais, treinadores e atletas.  

 

Serão 8 horas de gelo dedicado por dia para as atividades do Campeonato Brasileiro de 

Patinação. 

 

2 datas de Webinar sobre o regulamento técnico da competição :: serão confirmados dias e 

horários com a maior brevidade possível. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A pista contará com telão de LED que mostrará ao vivo as apresentações.  

 

O Campeonato também será transmitido ao vivo através de Canal no Youtube. 

 

DJ para animar o público. 

 

Fotógrafo e cinegrafista: todas as fotos serão disponibilizadas para os atletas. 

 

Área de aquecimento e área exclusiva apenas a treinadores e atletas pré-competição. 

 

AGENDA CBDG 2019 

 

Seminário Internacional de Patinação Artística no Gelo 

Local: São Paulo 

Quando: Dezembro 

 

Este será um Seminário Internacional Oficial da ISU, sediado no Brasil, que beneficiará oficiais, 

treinadores, juízes e atletas de todos os países filiados à ISU na América do Sul.  

 

O evento contará também com uma competição oficial da CBDG. 

 

OBS: Atletas e treinadores que tenham participado do Campeonato Brasileiro em Canoas terão 

prioridade para inscrição e outros benefícios para este evento. 

 

COMPLEMENTARES 

 

Nas próximas semanas enviaremos informações sobre a competição, local, hotéis e demais 

informações de interesse dos atletas, treinadores e familiares. 

 

Saudações Esportivas 

Equipe de Esportes CBDG 

 


