
VENHA
PARTICIPAR!

Diversas classes e modalidades

COPA MERCOSUL
DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA

Estreantes, Iniciantes, Aspirantes Nível 1 
e Nível 2, Torneio Nacional, Show 

Nacional, Internacional, Livre Individual, 
Dupla Livre, Solo Dance (Compulsória e 

Free Dance), Dupla de Dança, Figuras 
Obrigatórias  (a confirmar), Open Loops, 

Master, Paradesportiva, Inline, Grupo 
Grande, Minigrupo, Quarteto, Duo

12 a 21 de outubro de 2018
CAMPO BOM - RIO GRANDE DO SUL



INSCRIÇÕES
até 12 de agosto de 2018

EVENTO
12 a 21 de outubro de 2018 

CONTATO
Léo Bengochêa
Tels: 51 99969.6229 (das 12h ás 14h) 
Whatsapp +55-51-999696229
e-mail: leopatinart@gmail.com

PAGAMENTO
ACADEMIA DE PATINAÇÃO NOVO HAMBURGO 
CNPJ: 10.806.494/0001-50
Banco Itaú
ag.: 0293 | cc : 07231-0 

METODOLOGIA

Realização Apoio

A COPA MERCOSUL tem como objetivo, incentivar a 
prática do esporte, divulgar a patinação artística e suas 
diversas modalidades, aperfeiçoando os atletas os quais 
receberão a classificação de primeiro a quinto lugares nas 
diversas modalidades e categorias. 

Promover a confraternização dos adeptos do esporte, 
bem como manter intercâmbio com entidades 
congêneres. 

Poderão participar da COPA MERCOSUL, academias, 
agremiações, associações, clubes e atletas de patinação 
artística do Brasil e demais países, radicados ou não nas 
federações do seu estado ou país de origem, 
respectivamente. 

Serão realizadas as provas das classes e modalidades: 
Estreantes, Iniciantes, Aspirantes Nível 1 e Nível 2, 
Torneio Nacional, Show Nacional, Internacional, Livre 
Individual, Dupla Livre, Solo Dance (Compulsória e Free 
Dance), Dupla de Dança, Figuras Obrigatórias (a 
confirmar), Open Loops, Master, Paradesportiva, Inline, 
Grupo Grande, Minigrupo, Quarteto, Duo

VALOR
R$60,00 cada modalidade
(Alteração ou fora do prazo terá
acréscimo de 50%)

OBJETIVO

COPA MERCOSUL
DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA



01) Os clubes interessados em reconhecer a 
pista, no dia anterior do evento, deverão entrar 
em contato diretamente com a organização do 
evento.
02) Não haverá premiação por agremiação. 
03) Os atletas receberão medalhas 
diferenciadas para o primeiro, segundo e 
terceiro lugares, quarto e quinto lugares outro 
modelo e os demais atletas receberão medalha 
de participação. 
04) Os clubes receberão troféu de participação 
(1 por clube). 
05) Em todas as classes, modalidades e 
categorias, as notas serão fechadas. 
06) As premiações serão feitas no final ou 
durante o dia, dependendo da disponibilidade. 
07) Os árbitros escolhidos para participarem do 
evento, serão árbitros formados pela FGP, 
CBHP, WS e se necessário for, árbitros 
estagiários. 
08) Haverá em cada prova, no mínimo 03 (três) 
árbitros. 
09) As súmulas serão levadas diretamente para 
a pessoa responsável pela pontuação e não 
estarão à disposição para outras pessoas que 
não sejam os árbitros. 
10) Será feito o sorteio aleatório da ordem de 
saída dos competidores por computador 
antecipadamente na sede da Patinart, após o 
término da conferência das listas de inscrições.
11) As categorias, modalidades e classes, 
estão especificadas no regulamento técnico. 

REGULAMENTO
GERAL

12) Limite de idade: Mínima de 03 anos e sem 
limite para máxima. 
13) Não haverá limite máximo de inscrições 
por categoria. 
14) As categorias serão divididas por 
exercícios obrigatórios e subdivididas por 
idade. 
15) Após a inscrição, não será restituído 
nenhum valor em dinheiro ao patinador ou 
clube que desista ou esteja impossibilitado de 
participar do evento, seja qual for o motivo. 
16) Somente os técnicos terão acesso aos 
resultados (apenas os resultados), se 
comprometendo os mesmos em não 
divulgá-los antes da premiação e o não 
importuno ao corpo de jurados e à equipe da 
mesa de pontuação. Caso seja possível, serão 
anexados em local visível para todos.
17) Passaremos em separado, as instruções 
sobre as INSCRIÇÕES DOS ATLETAS.
18) A idade será considerada a que o atleta 
tiver em 1º de janeiro, 
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19) As agremiações que excederem o prazo de 
pagamento das inscrições, ou solicitarem 
alteração de classe, modalidade ou categoria, 
sofrerão multa de 50% sobre o valor devido. 
Será respeitado a data de envio do e-mail ou 
como base para o envio das inscrições e/ou do 
comprovante bancário. 
20) Toda e qualquer reclamação deverá ser feita 
por escrito e com a assinatura do técnico ou 
dirigente, diretamente para a direção geral do 
evento. 
21) Casos indisciplinares e outras ocorrências 
não mencionadas neste regulamento, serão 
usadas as regras da CBHP. 
22) Para as categorias onde houver um número 
superior a 20 (dez) participantes, poderá será 
divido em 02 (dois) ou mais grupos, respeitando 
o mínimo de 10 atletas por grupo. 
23) Não haverá eliminatória. 
24) Repetição de elementos obrigatórios: 
Conforme regulamento FGP/CBHP/CEPA/WS 
AMERICA/WS. 
25) 02 (dois) saltos caracterizam a tentativa de 
execução de uma sequência. 
26) Quedas: Nas provas que forem julgadas 
através do sistema White, será descontado 0,2 
(dois) décimos na nota “B” da cada árbitro, 
cumulativo até 1 (um) ponto. 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 

REGULAMENTO
GERAL (continuação)

mais elementos além do programa obrigatório 
receberá dedução de 0,5 pontos, por 
elemento, na nota B de cada juiz. 
27) Itens relacionados à tolerância do tempo 
de música, interrupções externas ou do 
próprio patinador e vestimentas, seguem as 
regras da CBHP e WS. 
28) Os atletas deverão estar no local da 
competição NO MÍINIMO uma hora e trinta 
minutos (1:30) antes do início da prova.
29) Os atletas poderão competir em apenas 
um nível na mesma modalidade.
30) Não será permitido qualquer tipo de 
instrumentos de som usados por torcida, 
durante toda a competição.
31) Os grupos de solo dance, serão os 
mesmos da segunda fase do Torneio Nacional 
Brasileiro/CBHP (vide www.cbhp.com.br).
32) O valor do ingresso para pais e 
acompanhantes, será 1 quilo de alimento não 
perecível, por dia. Atletas, técnicos e 
dirigentes, devidamente registrados nas 
fichas de inscrições e com suas credenciais, 
não pagam.
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- PENDRIVE contendo APENAS as músicas dos atletas deste evento.
- Não serão aceitos arquivos em outros formatos que não sejam MP3, ou seja, não 
será aceito WAV, FLAC, MPEG, AAC, MP4, PCM, WMA, etc.
- Não abreviar
- Não utilizar apelidos (nicknames)
- Colocar o nome do atleta EXTAMENTE igual à ficha de inscrição.

REGULAMENTO
GERAL (continuação)

EXEMPLO

ENTREGA DAS MÚSICAS
FORMATO QUALIDADE ORGANIZAÇÃO NÃO SERÁ ACEITO

MP3
128Kbps

ou superior

Em PASTAS
por classe e

Modalidade/Categoria

WAV. FLAC. MPEG
AAC. MP4. PCM. WMA

INICIANTES
Dente de Leite - Até 06 anos - Feminino

Nome igual à ficha de inscrição - Iniciantes - Dente de Leite - Até 06 anos - Feminino.mp3 

ASPIRANTES
Aspirantes - Livre - N1 - 07 e 08 anos - Feminino

Nome igual à ficha de inscrição - Aspirantes - Livre - N1 - 07 e 08 anos - Feminino.mp3 
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ONDE FICAR
Código DDD

CAMPO BOM
Suarez: 3038-3030
Hotel Guaporé: 3597-0713

SAPIRANGA
Hotel das Rosas: 3599-1709
Comoditá: 3049-0372

SÃO LEOPOLDO

AIRBNB

Suarez: 30374407- (eliseu@hotelsuarez.com.br)
Express: 35897999 - (saoleo@hotelexpress.tur.br)
Confort: 30375000 e 30376565 - (confort@hotelexpress.tur.br)
Federal: 35684288 
Labor Executivo: 35903222 
Schmidt: 35921404 
Pôr do Sol Parque Hotel: 35681480 
Hotel 10: 35884653- (reservassaoleo@hotel10.com.br)

https://www.airbnb.com.br/s/Campo-Bom--Brasil

NOVO HAMBURGO
Suarez NH: 30365002 
Greenpark Hotel Fenac: 35875091, 35873588 e 35875095
Daut: 35961324 
Executivo, Suarez: 35941122  
Hotel Andarsa: 35951691 
Hotel Real: 35935618 
Hotel São Luiz: 35952224 
Hotel Savoy: 35951777 
Parthenon Swan Tower: 35942899 - 08007077106 
Pícolli Hotel: 35947822 
Solemar Hotéis: 35931648 
Suarez Internacional: 30665000 
Pousada 5 de Abril: 35944578
(Rua Cinco de abril, 174
www.facebook.com/pousada5deabril/)

Hotéis parceiros do evento,
falar com Eliseu
eliseu@hotelsuarez.com.br
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MUITO
OBRIGADO
por sua presença!

COPA MERCOSUL
DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA

Estamos nos esforçando para fazer
 um grande evento.

12 a 21 de outubro de 2018
CAMPO BOM - RIO GRANDE DO SUL


