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REGULAMENTOS DOS TORNEIOS GAÚCHOS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 

 
INTRODUÇÃO 
Os atletas que competiram nos Campeonatos Gaúcho e Brasileiro Classe Internacional e 
Torneio Estadual e Nacional ficarão impedidos de participar na mesma modalidade nos Torneios 
INICIANTES e ASPIRANTES: Níveis 1 e 2. 
 
Só serão permitidas as participações no Torneio INICIANTES atletas que já participaram e não 
obtiveram premiação e aqueles que nunca competiram em eventos oficiais da Federação 
Gaúcha de Patinagem. 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
- Os atletas deverão estar no local da competição NO MÍNIMO uma (1) hora antes do início da 
prova. 
- Não haverá limite de inscrições de atletas por clubes. 
- O sorteio da ordem de saída e a distribuição dos participantes em grupos serão 
realizados na sede da FGP, ou em local determinado pela mesma. 
- O aquecimento corresponderá ao tempo de música de cada prova mais um (1) 
minuto. 
- A divisão dos grupos, SE HOUVER, será efetuada de acordo com as inscrições, sendo 
distribuídos os atletas em números iguais por clube, caso tenha mais de um de um clube, ou 
aleatório. 
- Conforme o regulamento FIRS ARTISTIC RULE BOOK, as músicas podem ser cantadas. 
 
O presente regulamento está embasado e segue os regulamentos técnico e básico da CBHP e 
do FIRS ARTISTIC RULE BOOK. 
 
Os atletas deverão respeitar a categoria/idade, não sendo permitido descer ou subir de 
categoria/idade. 
 
2. AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita por três, cinco ou sete juízes, um árbitro geral e sempre que possível, um 
diretor de prova. 
 
As notas serão registradas nas súmulas dos juízes e serão fechadas, ou seja, os técnicos terão 
acesso às notas somente em local designado, diferente da mesa de pontuação.  
 
Serão dadas duas notas por juiz para cada competidor, de 0 a 10, com frações decimais: nota A, 
de mérito técnico, e nota B, de impressão artística. O patinador que não executar o programa 
obrigatório receberá dedução de 0,5 pontos por elemento na nota A de cada juiz; já aquele que 
acrescentar um ou mais elementos além do programa obrigatório receberá dedução de 0,5 
pontos por elemento na nota B de cada juiz. 
 
Ao cair na apresentação com mais de 50% do corpo, o atleta receberá um desconto de 0,2 
pontos por queda na nota B, cumulativo ao máximo de 1 ponto.  
 
 
3. DETERMINAÇÕES TÉCNICAS 
O Torneio Gaúcho de Iniciantes será apenas som a modalidade LIVRE INDIVIDUAL. As 
modalidades figuras obrigatórias, dupla livre, solo dance (dança compulsória + free dance) e 
dupla de dança NÃO TERÃO no Torneio Gaúcho de Iniciantes.  
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3.1 FIGURAS OBRIGATÓRIAS 
Segue regulamento TORNEIO NACIONAL DE ASPIRANTES (CBHP) para o Nível 1, sendo 
acrescentado somente para o Torneio ESTADUAL o Nível 2, conforme segue regulamento. 
Somente os atletas que participarem do Nível I é que poderão ir para o Torneio Nacional. 
A competição será mista. 
 
3.2 SOLO DANCE 
Segue regulamento TORNEIO NACIONAL DE ASPIRANTES (CBHP) para o Nível 1. 
Serão realizadas as danças estabelecidas, independente do número de participantes. 
Os atletas competirão individualmente ou em flight de no máximo 4 patinadores, de acordo com 
o número de inscritos. 
A competição será mista. 
 
3.3 DUPLA DE DANÇA 
Haverá esta modalidade somente no Torneio Estadual, conforme segue regulamento abaixo. 
 
Serão realizadas as danças estabelecidas (2 voltas cada), independente do número de 
participantes. 
Será seguido o regulamento FIRS ARTISTIC RULE BOOK. 
 
4. TORNEIO GAÚCHO INICIANTES 
 
4.1 LIVRE INDIVIDUAL 

CATEGORIA IDADE TEMPO DE MÚSICA 
   
Fraldinha Até 05 anos 1 min e 30 seg 
Dente de leite Até 06 anos 1 min e 30 seg 
Pré-Mirim 07 - 08 anos 1 min e 30 seg 
Mirim 09 - 10 anos 2 min 
Infantil 11 - 12 anos 2 min 
Cadete 13 - 14 anos 2 min 
Juvenil 15 - 16 anos 2 min 
Júnior 17 - 18 anos                                           2 min 
Sênior 19 - 25 anos                                         2 min 
Master 26 anos ou mais                                    2 min 

 
4.1.1 FRALDINHA 

Programa Obrigatório 
- 01 (um) carrinho com 2 pés ou 1 pé (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- 01 (um) quatro (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- 01 (um) compasso (no mínimo uma volta – para um lado e/ou para os dois lados); 
- 01 (um) Bunny Hop isolado (com qualquer perna); 
- 01 (um) footwork PRIMÁRIO (no mínimo ¾ da diagonal, sendo seu início parado); 
- 01 (um) avião (frente) em curva; 
- Salto ½  volta (educativo saindo e caindo com dois pés) de frente para trás. 
 

Observação: 
Mínimo de quatro tempos em cada figura. 
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4.1.2 DENTE DE LEITE 
Programa Obrigatório 

- 01 (um) carrinho com 1 pé (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- 01 (um) quatro (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- 01 (um) footwork (no mínimo ¾ da diagonal, sendo seu início parado); 
- 01 (um) Waltz Jump; 
- 01 (um) avião (frente ou costas) em curva; 
- 01 (um) corrupio 2 pés, entrada opcional com no mínimo três rotações, sem freio. 

 
Observação: 
Mínimo de quatro tempos em cada figura. 
 
4.1.3 PRÉ-MIRIM 

Programa Obrigatório 
- 01 (um) avião (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- 01 (um) footwork (no mínimo ¾ da diagonal, sendo seu início parado); 
- 01 (um) Waltz Jump; 
- 01 (um) corrupio 2 pés, entrada opcional com no mínimo três rotações, sem freio. 
- 01 (uma) sequência de 3 a 5 saltos de ½ volta (viradas e trocas de pé no meio não contam 
como sequência); 
- 01 (um) corrupio interno Upright (Interno de frente ou Interno de costa) entrada opcional com 
no mínimo três rotações e sem freio. 

 
Observação: 
Mínimo de quatro tempos em cada figura. 
 
4.1.4 MIRIM, INFANTIL, CADETE, JUVENIL, JÚNIOR, SÊNIOR E MASTER 

Programa Obrigatório 
- 01 (um) corrupio de 2 pés, entrada e saída opcional, sem freio; 
- 01 (um) footwork (no mínimo ¾ da diagonal, sendo seu início parado); 
- 01 (um) Waltz Jump; 
- 01 (uma) combinação de 2 (duas) figuras da Classe (avião e carrinho) com mudança de 
posição e/ou eixo. 
- 01 (um) corrupio interno Upright (Interno de frente ou Interno de costa) entrada opcional com 
no mínimo três rotações e sem freio. 
- 01 (uma) figura isolada em curva no mesmo eixo. 
- 01 (um) Mapes. 

 
Observação: 
Mínimo de quatro tempos em cada figura. 
 
 
5. TORNEIO ESTADUAL DE ASPIRANTES: NÍVEL 1 E NÍVEL 2 
 
5.1 FIGURAS OBRIGATÓRIAS 

CATEGORIA IDADE NÍVEL 1 NÍVEL 2 
Até 6 anos 

Figuras 
1 e 2 

Figuras 
1b e 2b 

7 e 8 anos 
9 e 10 anos 
11 e 12 anos 
13 e 14 anos 
15 e 16 anos 
17 e 18 anos 
19 anos em diante 
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5.2 OPEN LOOP 
CATEGORIA IDADE NÍVEL 1 
Até 12 anos 114 – 115 – 130 (uma será sorteada para ser excluída) De 13 anos em diante 

 
5.3 SOLO DANCE 

CATEGORIA IDADE NÍVEL 1 
Até 6 anos 

DANÇA 1 
Glide Waltz 
(108 waltz) 

 
DANÇA 2 
City Blues 
(88 Blues) 

7 e 8 anos 
9 e 10 anos 
11 e 12 anos 
13 e 14 anos 
15 e 16 anos 
17 e 18 anos 
19 anos em diante 

 
OBS: No Aspirantes Nível 2 não terá a modalidade SOLO DANCE.  
 
5.4 FREEDANCE (SOMENTE NO ESTADUAL) 

CATEGORIA IDADE NÍVEL 2 
Até 6 anos Tempo de música: 

2 minutos 
(+- 10 segundos) 

 
Segue as regras  

FIRS para a 
modalidade. 

 

7 e 8 anos 
9 e 10 anos 
11 e 12 anos 
13 e 14 anos 
15 e 16 anos 
17 e 18 anos 
19 anos em diante 

Observação: 
Só é permitida a utilização de saltos de 1 volta e corrupios uprights. 

 
5.5 DUPLA DE DANÇA 

CATEGORIA IDADE NÍVEL 2 
Até 11 anos  

DANÇA 1 
Glide Waltz 
(108 waltz) 

 
DANÇA 2 
City Blues 
(88 Blues) 

 

12 a 17 anos 

Acima de 18 anos 

 
5.7 LIVRE  

CATEGORIA NÍVEL 1 e NÍVEL 2 
 Tempo de música 
Até 6 anos  até 1:40 min 
7 e 8 anos  até 1:40 min 
9 e 10 anos  até 2:00 min 
11 e 12 anos  até 2:00 min 
13 e 14 anos  até 2:00 min 
15 e 16 anos  até 2:00 min 
17 e 18 anos  até 2:00 min 
19 anos em diante até 2:00 min 
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5.7.1 LIVRE INDIVIDUAL NÍVEL 1  
Segue regulamento do TORNEIO NACIONAL de ASPIRANTES (CBHP). 

 
- 02 (dois) saltos isolados de ½ volta ou uma volta; 
- 01 (uma) combinação de 02 Saltos ( ½ volta e/ou uma volta); 
- 02 (dois) corrupios isolados (permitidos todos os corrupios em pé); 
- 01 (um) footwork (long axis ou diagonal, sendo o seu início parado); 
- Salto de uma volta permitido: mapes, toe walley, salchow; 
- Saltos de ½ volta: não serão válidos os saltos que terminarem de frente ou com os dois pés. 

  
5.7.2 LIVRE INDIVIDUAL NÍVEL 2  

Segue regulamento do TORNEIO NACIONAL de ASPIRANTES (CBHP). 
 

- 02 (dois) saltos isolados de 01 (uma) volta (permitido todos os saltos); 
- 01 (uma) combinação de 03 Saltos de 1 (uma) volta; 
- 02 (dois) corrupios isolados (permitidos corrupios em pé e ou sit spins); 
- 01 (uma) combinação de 02 (dois) a 03 (três) corrupios (permitidos apenas corrupios em pé); 
- 01 (um) footwork (long axis ou diagonal, sendo o seu início parado). 

 
5.7.3 DUPLA LIVRE 

CATEGORIA IDADE NÍVEL 2 
Até 11 anos Tempo de música: 

2 min 30 seg (para todas as categorias). 12 a 17 anos 
Acima de 18 anos 

 
Observações: 
Levantamentos até a altura do ombro do rapaz. 
Só é permitida a utilização de saltos e corrupios estabelecidos na modalidade de Livre 
Individual para este Nível. 

 


