
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS CONFEDERAÇÕES DE PATINAÇÃO ARTÍSITICA DO  

BRASIL E DO PERU 

GOSTARIAM DE CONVIDAR TODOS OS PATINADORES DAS 

AMÉRICAS (NORTE, CENTRO E SUL) PARA PARTICIPAR NO 

PRIMEIRO CAMPEONATO PAN AMERICANO VIRTUAL OFF-ICE 

DE COREOGRAFIAS E SPINS 

QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

 



 REGULAMENTO 

EVENTO DE COREOGRAFIA 

O patinador terá que realizar uma rotina na grama, num quarto ou qualquer 

espaço disponível em casa através da plataforma Zoom. O calendário da 

competição será publicado no sábado, 1º de agosto. 

 

PARTICIPANTES 

 

● Todas as inscrições devem ser autorizadas pelos clubes 

associados as federações nacionais. 

● Patinadores de países que não possuem federação nacional 

poderão utilizar permissão do seu treinador. 

 

INSCRIÇÕES 

 

● As inscrições estão abertas a partir da publicação deste 

regulamento até sábado, 18 de julho de 2020. 

• As inscrições são gratuitas. 

• Para se inscrever no evento, o patinador deve completar o 

Formulário Digital (Digital Form). Recomenda-se que um 

treinador supervisionasse o processo de inscrição dos 

patinadores. 

• Inscrições após o dia 18 de julho de 2020 serão aceitas 

através do pagamento de uma taxa de $20 (vinte dólares) e 

terão limite até 1º de agosto de 2020. 

  

NÍVEIS E CATEGORIAS 

No caso de um nível e categoria possuir apenas um inscrito, esta 

será integrada com outro nível e categoria similar para motivar a 

competição. 

NÍVEIS:  

 

●      Basic A 

● Basic B 

● Basic C 

● Free Skate A 

● Free Skate B 

● Free Skate C 

● Pre-Peliminary 

● Preliminary 

● Intermediate 

● Novice 

● Advanced 

● Adult Bronze 

● Adult Silver 

● Adult Gold 

https://forms.gle/2FDeapi6xzhrEDz39


 

 

CATEGORIAS:  

As idades serão calculadas com base no dia 1º de julho de 2020: 

 

● Pre Children (6 anos ou menos) 

● Children (7 a 10 anos) 

● Pre-Juvenile (11 a 13 anos) 

● Juvenile (14 a 17 anos)  

● Young (18 a 27 anos)  

● Adult (28 anos ou mais)  

 

DURAÇÃO DAS MÚSICAS: 

 

• Basic A, B, C: Máximo de 1 minuto 

• Free Skate A, B, C: Máximo de 1 minuto e 10 segundos 

• Pre-Peliminary, Preliminary, Intermediate: Máximo de 1 

minuto e 30 segundos 

• Novice, Advanced: Máximo de 1 minuto e 40 segundos 

• Adults: Máximo de 1 minuto e 30 segundos 

 

REQUERIMENTOS DE NÍVEIS: 

 

● Basic A 

Os seguintes elementos devem ser incluídos e o patinador deve 

permanecer pelo menos 3 segundos em cada um dos movimentos: 

• 2 foot Dip 

• 1 foot balance (Posição sem dificuldade) 

• 2 foot jump (Sem rotação) 

• Lounge 

 

● Basic B 
O mínimo de 4 elementos devem ser incluídos e o patinador deve 
permanecer pelo menos 3 segundos em cada um dos movimentos: 

  

• 1 foot Upright Spin position  

• Spiral  

• Shoot the duck 

• 1 foot balance ou Spiral em posição com dificuldade 

• 2 foot jump (meia rotação)  



 

● Basic C 
Os seguintes elementos devem ser incluídos e o patinador deve 
permanecer pelo menos 3 segundos em cada um dos movimentos:  

• Spread Eagle or Ina Bauer 

• 1 foot balance ou Spiral em posição de dificuldade 

• Mazurka ou Bunny Hop 

• 2 foot jump (uma rotação)  

  

● Free Skate 
Todos os programas devem incluir os elementos dos níveis Básicos A, 

B e C e devem incluir 3 saltos e 2 posições de spins conforme regras 
abaixo: 

 
● Free Skate A 

• Saltos Obrigatórios: ½ Flip, Split or Stag 

• Posições de Spins Obrigatórias: Uma posição básica: USp, SSp, o CSp 

 

● Free Skate B 

• Saltos Permitidos: Euler, Split, Stag 

• Saltos Obrigatórios: Waltz, Salchow and Euler 

• Posições de Spins Obrigatórias: Uma posição básica: USp, SSp, o CSp 

 

● Free Skate C 

• Saltos Permitidos: Euler, Split, Stag 

• Saltos Obrigatórios: Toe Loop y Loop 

• Posições de Spins Obrigatórias: Urpight Spin de uma posição com 

troca de pé: CUSp. 

 

●  Pre-Preliminary 

• Saltos Permitidos: Euler, Split, Stag, Toe Loop 

• Saltos Obrigatórios: Loop y Flip 

• Posições de Spin Obrigatórias: Sit ou Camel com troca de pé: CSSp, 

ou CCSp 

 

● Preliminary 

• Saltos Permitidos: Todos single jumps, Stag, Split 

• Saltos Obrigatórios: 1 Axel 

• Posições de Spin Obrigatórias: Combinação sem troca de pé 

(3 posições): CoSp. 

  

● Intermediate 

• Saltos Permitidos: Todos saltos simples e duplos, Stag, Split 

• Saltos Obrigatórios: 1 Axel e 1 double Salchow ou 1 double Toe Loop 



• Posições de Spin Obrigatórias: Combo com troca de pés 

(3 posições): CcoSp 

 

● Novice  

• Saltos Permitidos: Todos single e double jumps, Stag, Split 

• Saltos Obrigatórios: 1 Axel e 1 double Loop ou 1 double Flip 

• Posições de Spin Obrigatórias: Spin com flying entry  

 

● Advanced 

• Saltos Permitidos: Todos single, double e triple jumps 

• Saltos Obrigatórios: 1 double Axel 

• Posições de Spin Obrigatórias: Combo com troca de pé e flying: 

FCCoSp. 

 

●  Adult Bronze 

• Spread Eagle ou Ina Bauer 

• 1 foot balance ou Spiral in a difficult position 

• Mazurka ou Bunny Hop 

• 2 foot jump (uma rotação completa) 

 

● Adult Silver 

• Saltos Permitidos: Euler, Split, Stag 

• Saltos Obrigatórios: Toe Loop and Loop 

• Posições de Spin Obrigatórias: Urpight Spin de uma posição com 

troca de pé: CUSp. 

 

● Adult Gold 

• Saltos Permitidos: Todos single e double jumps, Stag, Split 

• Saltos Mandatórios: 1 Axel e 1 double Loop ou 1 double Flip 

• Posições de Spin Obrigatórias: Spin com flying entry  

 

 

 

REFEREE 
 

• Ele é responsável por permitir o começo da apresentação e se é 
necessário repetição em caso de problemas com a conexão de 
internet. 

• Ele é responsável em determinar se os programas estão de acordos 
com os requerimentos dos níveis. 

• Ele fará as reduções dos programas que não atenderem os 
requerimentos técnicos.  



 

 

 

 

MÚSICA E COREOGRAFIA 

• As músicas devem ser providenciadas pelo atleta através do 

Formulário Digital. Ela deverá ser editada de acordo com o tempo 

permitido e entregue no formato mp3. 

• Esta não é uma competição de dança, ou seja, os elementos 

obrigatórios devem ser incluídos na apresentação. 

• O uso de entradas e saídas difíceis de saltos, o uso de spirals, bowers, 

spread eagles, illusions e outros movimentos de patinação são 

altamente recomendados. 

• O uso de facilitadores (patins de qualquer tipo, spinners, etc) são 

proibidos. 

 

SISTEMA DE JULGAMENTO 

• As decisões dos juízes são finais. 

• Composição, interpretação, apresentação e técnicas de solo serão 

avaliadas. 

• Serão 6 juízes que irão avaliar a parte artística e 3 especialistas 

técnicos que vão avaliar a parte técnica. Os dois painéis irão das 

notas de 5 a 10, sendo que a nota artística corresponderá a 60% da 

nota, enquanto a parte técnica corresponderá a 40% da nota. 

• 5 pontos serão reduzidos da nota final caso a apresentação não 

atenda aos requisitos mínimos. 

• Os juízes vão utilizar notas abertas como no Dacing On Ice e eles 

poderão ser 100% apreciadas. 

 

PREMIAÇÃO 

• Os três primeiros de cada categoria e nível receberão um diploma 

virtual. Além de receber menção especial na foto dos campeões que 

será publicada nas redes sociais. 

• Todos os participantes receberão o diploma. 

 

INSTRUÇÕES PARA O DIA DO EVENTO 

• Os patinadores deverão entrar na Plataforma Zoom 10 minutos antes 

do horário da apresentação e ficarão na sala de espera até o horário 

do seu grupo de competição. 

• Patinadores deverão usar roupas de competição, maquiagem e cabelo 
arrumados para competição. 



• Após entrar na sala para competição, 2 minutos de aquecimentos será 
permitido enquanto o mestre de cerimônias apresenta os 
participantes. 

• Os patinadores devem desligar suas cameras até o momento de sua 
apresentação. Cada patinador será anunciado no momento de iniciar 
sua apresentação. 

• Assim que terminar sua apresentação, o patinador irá saudar, 
agradecer e esperar em posição por sua nota.  

 

 

 

OUTROS DETALHES 

• Uma conexão forte de internet ou conexão de Wi-Fi é necessária (é 

recomendado que todos os outros equipamentos eletrônicos sejam 

disconectados). 

• A música será tocada pela organização, mas é recomendado que o 

competidor esteja preparado com uma cópia da música caso não 

escute a música da organização. 

• Os resultados serão divulgados no final da categoria. 

• Participantes menores de idade devem ter uma autorização assinada 

pelos pais autorizando a participação. 

• Participantes menores de idade é obrigatória a companhia de um 

adulto. 

• Participantes receberão um email com o regulamento, calendário e 

senha para entrar na sala da plataforma do Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EVENTO DE SPINS OFF-ICE 
Os patinadores devem fazer apresentações de spin com o uso de um 

spinner ou qualquer superfície disponível em casa através da 

plataforma do Zoom. O calendário de competição será publicado no 

sábado, 1º de agosto de 2020. 

 

 

PARTICIPANTES 

 

● Todas as inscrições devem ser autorizadas pelos clubes 

associados as federações nacionais. 

● Patinadores de países que não possuem federação nacional 

poderão utilizar permissão do seu treinador. 

 

INSCRIÇÕES 

 

● As inscrições estão abertas a partir da publicação deste 

regulamento até sábado, 18 de julho de 2020. 

• As inscrições são gratuitas. 

• Para se inscriver no evento, o patinador deve completar o 

Formulário Digital (Digital Form). Recomenda-se que um 

treinador supervisionasse o processo de inscrição dos 

patinadores. 

• Inscrições após o dia 18 de julho de 2020 serão aceitas 

através do pagamento de uma taxa de $20 (vinte dólares) e 

terão limite até 1º de agosto de 2020. 

  

NÍVEIS E CATEGORIAS 

No caso de um nível e categoria possuir apenas um inscrito, esta será 
integrada com outro nível e categoria similar para motivar a competição. 
 
NÍVEIS 

Patinadores devem escolher UMA categoria de competição apenas: 

• Upright (USp) 

• Camel (CSp) 

• Sit (SSp) 

• Layback (LSp) 

• Combo (CoSp) 

 

CATEGORIAS:  

As idades serão calculadas com base no dia 1º de julho de 2020: 

 

https://forms.gle/2FDeapi6xzhrEDz39


●  Pre Children (6 anos ou menos) 

● Children (7 a 10 anos) 

● Pre-Juvenile (11 a 13 anos) 

● Juvenile (14 a 17 anos)  

● Young (18 a 27 anos)  

● Adult (28 anos ou mais)  

 

REQUERIMENTOS DE TODOS OS NÍVEIS 

• O competidor poderá utilizar qualquer modelo de Spinner, se você 

não possuiu poderá utilizar qualquer element que permita você 

performar um spin: toalhas, lençóis, etc. 

 
REFEREE 
 

• Ele é responsável por permitir o começo da apresentação e se é 
necessário repetição em caso de problemas com a conexão de 
internet. 

• Ele é responsável em determinar se os programas estão de acordos 
com os requerimentos dos níveis. 

 

SISTEMA DE JULGAMENTO: Sistema de Julgamento Internacional 

 

• Um Spin é considerado quando ocorrer pelo menos 3 rotações. No 

caso de não cumprir o requerimento, NENHUMA nota será atribuída. 

• Patinadores devem manter a posição básica por duas rotações. No 

caso de não cumprir o requerimento, NENHUMA nota será atribuída. 

• Variações são permitidas. 

• A nota será composta pelo valor do Spin (BV SOV) + a nota de 

execução (GOE). 

• No caso de quedas, será deduzido (-0,50) será aplicada sobre a nota 

final. 

• Serão 8 jurados que estarão responsável por avaliar o GOE e 2 

especialistas técnicos que irão avaliar o nível do Spin. 

• A nota do atleta será obtida pela soma das notas de todos os jurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AWARDS 

 

• The first three places in each level and category will be awarded a 

virtual diploma. In addition to a special mention with the winner’s 

photo on our social networks. 

• All participants will receive a participation diploma. 

 

INSTRUÇÕES PARA O DIA DO EVENTO 

• Os patinadores deverão entrar na Plataforma Zoom 10 minutos antes 

do horário da apresentação e ficarão na sala de espera até o horário 

do seu grupo de competição. 

• Patinadores deverão usar roupas de competição, maquiagem e cabelo 
arrumados para competição. 

• Após entrar na sala para competição, 2 minutos de aquecimentos será 
permitido enquanto o mestre de cerimônias apresenta os 
participantes.  

• Os patinadores devem desligar suas câmeras até o momento de sua 
apresentação. Cada patinador será anunciado no momento de iniciar 
sua apresentação. 

• Cada patinador terá duas oportunidades de realizar o Spin. O Spin de 
maior nota será considerado. 

• No caso de um empate, a nota do segundo Spin será considerada para 
desempatar. 

• Após completar as suas duas tentativas, o patinador irá saudar e sairá 
da sala do Zoom. 

 
OUTROS DETALHES 

• Uma conexão forte de internet ou conexão de Wi-Fi é necessária (é 

recomendado que todos os outros equipamentos eletrônicos sejam 

disconectados). 

• Os resultados serão divulgados no final da categoria. 

• Participantes menores de idade devem ter uma autorização assinada 

pelos pais autorizando a participação. 

• Participantes menores de idade é obrigatória a companhia de um 

adulto. 

• Participantes receberão um email com o regulamento, calendário e 

senha para entrar na sala da plataforma do Zoom. 

 
 

 

 

  



DETALHES FINAIS 

 
• Ambos os eventos serão transmitidos ao vivo nas páginas de 

Facebook da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo e na 

Federação Peruana de Patinação Artística. 

• Como o evento será transmitido ao vivo, é importante que os atletas e 

os pais se comportem adequadamente. 

• É importante evitar que outras pessoas ou animais de estimação 

cruzem a câmera durante as apresentações. 

• Para evitar acidentes, é importante que o local de apresentação seja 

o mais vazio possível e que qualquer mateiral que possa colocar a 

integridade física do atleta seja removido. 

• É importante acessar o Zoom com seu nome complete para facilitar a 

identificação por parte dos jurados. 

• É importante colocar o aparelho eletrônico, que utilizar para entrar no 

Zoom, numa posição que permita visualizar a apresentação completa 

e que o corpo inteiro apareça. Além disto, feche todas as outras 

aplicações do aparelho eletrônico. É recomendável que todos os 

outros aparelhos eletrônicos sejam disconectados da rede de 

internet. 

• Os atletas serão silenciados para evitar qualquer barulho que possa 

atrapalhar ou interromper as apresentações. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


