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REGULAMENTO 
TÉCNICO 

 
CLASSES MODALIDADES 
- Estreantes 
- Iniciantes 
- Aspirantes Nível 1 e Nível 2 
- Torneio Nacional 
- Show Nacional 
- Internacional 
- Família 

- 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 
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1) Classe: ESTREANTES 

Modalidade: LIVRE INDIVIDUAL 
 

CATEGORIA 
(IDADE EM 1º DE JANEIRO) 

TEMPO DE MÚSICA 
(+/– 10 segundos) 

Até 4 anos 1:30’ 
Até 5 anos 1:30’ 
Até 6 anos 1:30’ 
7-8 anos 1:30’ 

9-10 anos 2:00’ 
11-12 anos 2:00’ 
13-14 anos 2:00’ 
15-16 anos 2:00’ 
17-18 anos 2:00’ 
19-29 anos 2:00’ 
30-39 anos 2:00’ 

40 anos ou mais 2:00’ 
 

Categoria: Até 4 anos 
Programa sem elementos obrigatórios. 

 
Categoria: Até 5 anos 
Programa Obrigatório 
- Carrinho de dois pés de frente em curva no mesmo eixo (não pode com 1 pé); 
- Garça de frente em curva no mesmo eixo (joelho para frente); 
- Compasso ou espiral (No mínimo uma volta – para um lado e/ou para o outro. 
Quando executado no mesmo lugar, mesmo que para os dois lados e/ou de frente e 
de costas, conta com “1”). 
- Andar de costas (no mínimo 3 puxadas ou balõezinhos); 
- Bunny Hop isolado (com qualquer perna). 
 
Observação: 
- Máximo de três repetições de cada elemento. 
- Mínimo de quatro tempos em cada figura, sempre em curva. Em linha reta não tem 
valor. 
 
Categoria: Até 6 anos, e 7-8 anos 
Programa Obrigatório 
- Carrinho com 2 ou 1 pé (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- Quatro ou garça (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- Compasso ou espiral; 
- Andar em S ou serpentina somente de frente; 
- Bunny Hop isolado (com qualquer perna); 
- Cruzadas em diagonal primária, iniciando parado; 
- Andar de costas. 
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Observação:  
- Máximo de três repetições de cada elemento independente 
se é de frente ou de costas. 
- Mínimo de quatro tempos em cada figura, sempre em curva. 
Em linha reta não tem valor. 
 
Categoria: 9-10 anos, 11-12 anos, 13-14 anos, 15-16 anos, 17-18 anos, 19-29 
anos e 30-39 anos, 40 anos ou mais 
Programa Obrigatório 
- Carrinho com 2 ou 1 pé (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- Quatro ou garça (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- Compasso ou espiral (No mínimo uma volta – para um lado e/ou para o outro. 
Quando executado no mesmo lugar, mesmo que para os dois lados e/ou de frente 
e de costas, conta com “1”). 
- Andar em S ou serpentina de frente; 
- Bunny Hop isolado;  
- Cruzadas em diagonal primária (somente cruzadas de frente pela frente, frente 
por trás ou de costas pela frente e de costas por trás. Não pode mudar o sentido. 
Toda de frente ou toda de costas, iniciando parado. 
- Andar de costas. 
 
Programa Máximo (não é obrigatório, porém o atleta terá maior pontuação)  
- Avião (frente ou costas) em curva no mesmo eixo; 
- Salto de meia-volta isolado (somente 1/2 toeloop e/ou 1/2 flip). 
 
Observação: 
- Máximo de três repetições de cada elemento independente se é de frente ou de 
costas. 
- Mínimo de quatro tempos em cada figura, sempre em curva. Em linha reta não 
tem valor. 
 

2) Classe: INICIANTES 
Modalidade: LIVRE INDIVIDUAL 
A idade, para cada categoria, será considerada em 01/01 do ano corrente. 
O Torneio Gaúcho de Iniciantes é realizado apenas na modalidade LIVRE 
INDIVIDUAL. 
Os programas são obrigatórios, cada atleta deverá cumprir os itens listados de cada 
categoria, conforme descrito abaixo. Não havendo necessidade de envio do SET DE 
ELEMENTOS previamente. Elementos adicionais e/ou não apresentados terão 
desconto. 
A posição de cada figura apresentada deverá ser mantida por 4 segundos, durante 
a apresentação do programa. 
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CATEGORIA 

(IDADE EM 1º DE JANEIRO) 
TEMPO DE MÚSICA 
(+/– 10 segundos) 

Fraldinha Até 05 anos 1:30’ 
Dente de leite Até 06 anos 1:30’ 

Pré-Mirim 07 - 08 anos 1:30’ 
Mirim 09 - 10 anos 2:00’ 
Infantil 11 - 12 anos 2:00’ 
Cadete 13 - 14 anos 2:00’ 
Juvenil 15 - 16 anos 2:00’ 
Júnior 17 - 18 anos 2:00’ 
Sênior 19 - 29 anos 2:00’ 

Master 1 30 - 39 anos 2:00’ 
Master 2 40 anos ou mais 2:00’ 

 
Categoria: Fraldinha – Até 5 anos 
- 01 Carrinho com 2 pés ou 1 pé (frente ou costas) em curva no mesmo eixo 
- 01 Quatro (frente ou costas) em curva no mesmo eixo 
- 01 Avião (frente) em curva 
- 01 Compasso ou espiral (no mínimo uma volta – para um lado e/ou para os dois 
lados) 01 Bunny Hop isolado (com qualquer perna) 
- 01 Salto ½ volta (educativo saindo e caindo com dois pés) de frente para trás 
- 01 Footwork primário (no mínimo ¾ da diagonal, sendo seu início parado). 

 
Categoria: Dente de Leite – Até 6 anos 
Programa Obrigatório  
- 01 Carrinho com 1 pé (frente ou costas) em curva no mesmo eixo 
- 01 Quatro (frente ou costas) em curva no mesmo eixo 
- 01 Avião (frente) em curva 
- 01 Corrupio 2 pés, entrada opcional com no mínimo três rotações, sem freio 
- 01 Waltz Jump 
- 01 Footwork primário (no mínimo ¾ da diagonal, sendo seu início parado). 

 
Categoria: Pré-Mirim – 7-8 anos 
Programa Obrigatório 
- 01 Avião (frente ou costas) em curva no mesmo eixo 
- 01 Corrupio 2 pés, entrada opcional com no mínimo três rotações, sem freio 
- 01 Corrupio Upright (Interno de frente ou Interno de costas) entrada opcional com 
no mínimo três rotações e sem freio 
- 01 Combinação de 3 a 5 saltos de ½ volta 
- 01 Waltz Jump 
- 01 Step Sequence Level 1 (no mínimo ¾ da diagonal, sendo seu início parado). 
 
Categoria: MIRIM (9-10 anos), INFANTIL (11-12 anos), CADETE (13-14 anos), 
JUVENIL (15-16 anos), JÚNIOR (17-18 anos), SENIOR (19-29 anos), MASTER  1 
(30 - 39 anos) e MASTER 2 (40 anos ou mais) 
Programa Obrigatório 
- 01 corrupio de 2 pés (entrada e saída opcional) sem freio; 
- 01 Step Sequence Level 1 (no mínimo ¾ da diagonal) sendo o seu início parado; 
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- 01 Waltz Jump; 
- 01 combinação de 2 (duas) figuras da Classe (avião e carrinho) com mudança de 
posição e/ou eixo;  
- 01 corrupio interno Upright (Interno de frente ou Interno de costa) entrada 
opcional com no mínimo três rotações e sem freio; 
- 01 figura isolada em curva no mesmo eixo; 
- 01 Toeloop. 
 
Observação: 
- Mínimo de quatro tempos em cada figura, sempre em curva. Em linha reta não 
tem valor. 
 

3) Classe: ASPIRANTES NÍVEL 1 e NÍVEL 2 
Modalidade: FIGURAS OBRIGATÓRIAS 
Segue regulamento TORNEIO NACIONAL DE ASPIRANTES (CBHP) para o Nível 
1. A competição será mista. 

 
CATEGORIA IDADE NÍVEL 1 

Até 6 anos  
 
 
 

Figuras 1 e 2 

7-8 anos 
9-10 anos 

11-12 anos 
13-14 anos 
15-16 anos 
17-18 anos 
19-29 anos 
30-39 anos 

40 anos ou mais  
 

Classe: ASPIRANTES NÍVEL 1 e NÍVEL 2 
Modalidade: SOLO DANCE 
Segue regulamento TORNEIO NACIONAL DE ASPIRANTES (CBHP) para o Nível 
1. No Nível 2, será realizada a prova de Free Dance, seguindo as regras FIRS/CEPA. 

CATEGORIA IDADE NÍVEL 1 NÍVEL 2 
FREE DANCE 

Até 6 anos  
DANÇA 1 

Glide Waltz  
108 waltz) 

 
DANÇA 2 
City Blues 
(88 Blues) 

 
 
 

Tempo de música:  
2:00’ 

(+- 10 segundos) 

7-8 anos 
9-10 anos 

11-12 anos 
13-14 anos 
15-16 anos 
17-18 anos 
19-29 anos 
30-39 anos 

40 anos ou mais   
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Classe: ASPIRANTES NÍVEL 2 
Modalidade: FREE DANCE 
Elementos Obrigatórios 
- 01 corrupio (mínimo 2 voltas, sem limite máximo de voltas); 
- 01 salto RECONHECIDO, de até 1 volta; 
- 01 footwork: diagonal (devendo ter seu início parado); 
- 01footwork: eixo longo da quadra (devendo ter seu início parado). 
 
Regras e considerações para a categoria: 
Número máximo de corrupios permitido: 01 (um). 
Número máximo de saltos (de até 1 volta) permitidos: 01 (um). 
São permitidos apenas corrupios uprights. 
A competição será mista (feminino e masculino juntos). 
A música pode ser cantada. 

 
Classe: ASPIRANTES NÍVEL 2 
Modalidade: DUPLA DE DANÇA 
No Nível 2, será realizada a prova de Dupla de Dança, seguindo as regras 
FIRS/CEPA. 
 

CATEGORIA IDADE NÍVEL 2 
Até 11 anos  

DANÇA 1 
Glide Waltz (108 waltz) 

 
DANÇA 2 

City Blues (88 Blues) 

12-17 anos 

18-29 anos 

30-39 anos 

40 anos ou mais  
 

Classe: ASPIRANTES NÍVEL 1 e NÍVEL 2 
Modalidade: LIVRE INDIVIDUAL 
Segue o regulamento do TORNEIO ASPIRANTES (CBHP) 

CATEGORIA NÍVEL 1 e NÍVEL 2 
 Tempo de música 

Até 6 anos  
 
 
 

Até 2:00’ 

7-8 anos 
9-10 anos 

11-12 anos 
13-14 anos 
15-16 anos 
17-18 anos 
19-29 anos 
30-39 anos 

40 anos ou mais 
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ASPIRANTES NÍVEL 1 - LIVRE INDIVIDUAL 
Programa 
- 02 saltos isolados (½ ou 1 volta) 
- 01 combinação de 2 saltos (1/2 ou 1 volta) 
- 02 corrupios isolados (todos os uprights) 
- 01 step sequence level 1 (eixo longo ou diagonal, no mínimo ¾ da diagonal/reta, 
sendo seu início parado). 
 
*Saltos de 1 volta permitidos: toeloop e salchow 
*Saltos de ½ volta: não serão validados os saltos que terminarem de frente ou com 
os dois pés.saltos isolados (½ ou 1 volta) 

 
ASPIRANTES NÍVEL 2 - LIVRE INDIVIDUAL 
Programa 
- 02 saltos isolados (permitidos todos os saltos de 1 volta) 
- 01 combinação de 3 saltos de 1 volta 
- 02 corrupios isolados (permitidos todos os uprights e sits) 
- 01 combinação de 2 a 3 corrupios (permitidos apenas os uprights) 
- 01 step sequence (eixo longo ou diagonal, no mínimo ¾ da diagonal/reta, sendo 
seu início parado). 

 

TORNEIO GAÚCHO DE ASPIRANTES 2018 – SET DE ELEMENTOS 

NIVEL 1 NIVEL 2 

Salto isolado #1 Salto isolado #1 

Salto isolado #2 Salto isolado #2 

Combinação de Saltos #1 Combinação de Saltos #1 

Corrupio Isolado #1 Corrupio Isolado #1 

Corrupio Isolado #2 Corrupio Isolado #2 

Step Sequence Level 1 Combinação de Corrupios #1 

 Step Sequence 

 
Classe: ASPIRANTES NÍVEL 1 
Modalidade: DUPLA LIVRE 
Categoria: 7-8 anos, 9 -10 anos e 11-12 anos 
Programa único de até 2:00 min. 
- 01 corrupio em pé (upright) (lado a lado) 
- 01 salto isolado de meia ou uma volta (lado a lado) 
- 01 corrupio em contato – educativo 
- 01 Step sequence level 1 na diagonal em contato, que inclua passos básicos de 
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dança. 
- 01 elemento onde o rapaz puxe a moça enquanto ela faz um elemento 
reconhecido, como avião, carrinho, etc. 
 
Categoria: 13-14 anos, 15-16 anos, 17-18 anos, 19-29 anos, 30-39 anos e 40 
anos ou mais 
Programa único de até 2:30 min. 
- 01 corrupio lado a lado upright (mínimo três (3) voltas) 
- 01 salto lado a lado (somente de uma volta) 
- 01 corrupio de contato – educativo 
- 01 step Sequence Level 1 diagonal realizado em contato, que inclua passos 
básicos de dança 
- 01 educativo de espiral atrás externo (rapaz) e posição avião/arabesque (moça), 
mínimo 1 volta 
- 01 salto lançado ou assistido (twist) isolado (máximo de uma volta) 
- 01 levantamento lift Axel, lift lutz ou press (mínimo de 1 volta do rapaz). 

 
Classe: ASPIRANTES NÍVEL 2 
Modalidade: DUPLA LIVRE 
Categoria: 7-8 anos, 9 -10 anos e 11-12 anos 
Programa único de até 2:30 min. 
- 01 corrupio sit spin (lado a lado); 
- 01 salto isolado uma volta ou axel (lado a lado); 01 corrupio em contato sit spin ou 
camel; 
- 01 step sequence diagonal realizado em contato ou paralelo; 
- 01 espiral atrás externo (rapaz) e posição avião/arabesque (moça), mínimo 2 
voltas. 
- 01 levantamento lift Axel, lift lutz ou press.(mínimo de 1 volta do rapaz). 
 
Categoria: 13-14 anos, 15-16 anos, 17-18 anos, 19-29 anos, 30-39 anos e 40 
anos ou mais 
Programa único de até 3:30 min 
- 01 corrupio lado a lado sit spin ou camel (mínimo três (3) voltas); 
- 01 salto lado a lado (de uma volta, uma e meia (axel) ou de duas voltas); 
- 01 corrupio de contato – sit spin ou camel classe B; 
- 01 step sequence diagonal realizado em contato ou paralelo; 
- 01 espiral da morte em qualquer eixo e posição; 
- 01 salto lançado ou assistido (twist) (de uma ou duas voltas); 
- 01 levantamentos lift Axel, lift lutz ou press (mínimo 3 voltas do rapaz). 

 
4) Classe: TORNEIO NACIONAL 

Modalidade: FIGURAS OBRIGATÓRIAS 
A modalidade de Figuras será dividida em três níveis: 
Iniciante: Até 10 /Até 12 / Até 14 / Até 16 / 17 em diante 
Avançado: Até 8 / Até 10 / Até 12 / Até 14 / Até 16 
Adulto (sem limite de idade): Nível 1 / Nível 2 / Nível 3 
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NÍVEL INICIANTE 
Até 10 anos Até 12 anos Até 14 anos Até 16 anos 17 ou mais 

1B 
2 

1B 
2 

2B 
3 

2B 
3 

1B 
3 

 
NÍVEL AVANÇADO 

Até 08 anos Até 10 anos Até 12 anos Até 14 anos Até 16 anos 
1B 
3 

3 
8AB 

8AB 
11 

10 
19AB 
22AB 

19AB 
23AB 

 
NÍVEL ADULTO (sem limite de idade) 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 
3 

8AB 
19AB 
22AB 

22AB 
32AB 

 
Regras e considerações para as categorias: 
Atletas da Classe Internacional MINI-INFANTIL e INFANTIL poderão participar 
também das categorias do Torneio Nacional modalidade Figuras Obrigatórias, 
exceto no nível Iniciante, desde que na categoria de dificuldade equivalente ou 
superior. 
As notas serão FECHADAS e o número de voltas por figura será de 2 voltas 
completas. 
A competição de Figuras Obrigatórias será mista (feminino e masculino juntos). 
NÃO SERÁ PERMITIDO ATLETAS MENORES DE 17 ANOS na categoria 17 anos 
em diante. 
 
Sobre o sorteio: O sorteio do pé respectivo a cada figura será realizado 30 dias 
antes do evento; 

 
Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: OPEN LOOPS 
A modalidade Open Loops será dividida em quatro níveis: 
Iniciante: Aberto - sem limite de idade 
Intermediário:  Até 12 / 13 em diante 
Pré-avançado: Aberto - sem limite de idade 
Avançado: Aberto - sem limite de idade 
 

Iniciante 
Aberto 

(sem limite de 
idade) 

 

Intermediário 
Até 12 anos 

Intermediário 
13 em diante 

Pré-avançado 
Aberto 

(sem limite de 
idade) 

Avançado 
Aberto 

(sem limite 
de idade) 

130 
14 

14 
15 

30AB 

14 
15 

30AB 

16 
17 

38AB 
39AB 
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Regras e considerações para as categorias: 
Na categoria Avançada é permitida a participação de todos os atletas de todas as 
classes, incluindo os atletas da Classe Internacional Senior e da Classe Pré 
Avançada (loops) 
Na categoria Pré Avançada é permitida a participação de todos os atletas exceto os 
atletas da Classe Internacional Sênior. 
Na categoria Intermediária poderão participar todos os atletas de todas as classes 
exceto os atletas da Classe Internacional Juvenil, Júnior e Sênior. 
NÃO SERÃO PERMITIDOS ATLETAS MENORES DE 13 ANOS na categoria 
Intermediária 13 anos em diante. 
 
Sobre o sorteio: 
O sorteio do pé respectivo a cada figura será realizado 30 dias antes do evento. 

 
Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: DUPLA DE DANÇA 
A modalidade DUPLA DE DANÇA seguirá divisão de idades e danças descritas para 
o SOLO DANCE. 
 
Regras e considerações para a categoria: 
1. As regras pertinentes às respectivas danças (posições, passos de abertura, etc...) 
seguem às descrições que constam nos diagramas. 

 
Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: DUPLA DE DANÇA – FREE DANCE 
Regras e considerações para a categoria:  
dade: Aberta (sem restrição de idade). 
Tempo de música: 2:30 min. 
 
Não serão permitidos levantamentos acima da cabeça. 
A dupla poderá optar por fazer as duas modalidades (Open Free Dance + Team 
Dance), mas não valerá como combinado 

 
Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: SOLO DANCE – ESTILO AMERICANO 
A modalidade solo dance americano será dividida em três níveis: 
Iniciante: Até 10 / Até 12 / Até 14 /Até 16 anos 
Avançado: Até 8 / Até 10 / Até 12 / Até 14 / Até 16 / 17 em diante 
Adulto (sem limite de idade): Silver / Gold / Premium 
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INICIANTE 
 Até 10 anos Até 12 anos Até 14 anos Até 16 anos 

DANÇA 
01 

City Blues 
(88 Blues) 

Academy Blues 
88 Blues) 

Rhythm Blues 
(88 Blues) 

Century Blues 
(88 blues) 

DANÇA 
02 

Balanciaga 
(100 Schottische) 

Balanciaga 
(100 

Schottische) 

Double Cross 
Waltz 

(138 Waltz) 
Zig Zag Polka 
(100 Polka) 

 
 
 

AVANÇADO 
 Até 08 anos Até 10 anos Até 12 anos 

DANÇA 
01 

City Blues 
(88 blues) 

Casino Tango 
(100 Tango) 

Chase Waltz 
(108 Waltz) 

DANÇA 
02 

Balanciaga 
(100 schottische) 

Luna Blues  
(88 Blues) 

Milonga Tango 
(100 tango) 

 
AVANÇADO 

 Até 14 anos Até 16 anos 17 ou mais 

DANÇA 
01 

Manhatan Blues 
(92 Blues) 

Cha Cha 
(100 Chacha) 

Willow Waltz 
(138 Waltz) 

DANÇA 
02 

Quickstep Boogie 
(100 Boogie) 

Delicado  
(100 Schottische) 

Cha Cha 
(100 Cha Cha) 

 
 

ADULTO 
 Silver (aberto) Gold (Aberto) Premium (Aberto) 

DANÇA 
01 

Far Way Waltz 
(108 Waltz) 

Boston Boogie 
(100 Boogie) 

Fourteen Step Plus 
(108 March) 

DANÇA 
02 

Skaters March 
(100 March) 

Southland Swing 
(88 Blues) 

Iceland Tango Solo 
(100 Tango) 

 
Regras e considerações para as categorias: 
As notas serão FECHADAS e a competição INDIVIDUALMENTE, apresentando 3 
diagramas (1 volta e ½) ou 2 diagramas (2 voltas), sendo anunciado o nome apenas 
do primeiro competidor do grupo do aquecimento, sendo necessária a entrada dos 
demais competidores, pelo canto da quadra, antes do término do anterior, e sem o 
anúncio de seu nome. 
A competição será mista (Feminino e Masculino competem juntos). 
Nesta modalidade o atleta poderá participar tanto na Classe Avançada quanto na 
Internacional por se tratar de estilos distintos (Americano e Internacional), exceto nas 
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categorias Iniciante e Adulto Silver e Gold. 
NA CATEGORIA AVANÇADA 17 anos em diante SERÁ PERMITIDA A 
PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS MENORES DE 17 ANOS, pois o nível de dificuldade 
é maior que a categoria de idade inferior. 
Na categoria SILVER não será permitida a participação de atletas menores de 17 
anos. 
Na categoria PREMIUM serão apresentadas as danças internacionais, não sendo 
permitida a participação de atletas de solo dance iniciantes, avançado, silver, gold e 
pre-internacional. 
O inicio da dança em lado diferente ao estabelecido pelo diretor de prova, acarretará 
uma penalização de -0.3 (três décimos) por juiz. 
 
Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: SOLO DANCE – PRÉ-INTERNACIONAL 
 

PRÉ-INTERNACIONAL 
 Infantil 

Até 12 anos 
Cadete 

13-14 anos 
Juvenil 

15-16 anos 
Sênior 

12 em diante 

DANÇA 
01 

Kinder Waltz 
(120 Waltz) 

Swing Foxtrot 
(104 Foxtrot) 

Keats Foxtrot 
(96 Foxtrot) 

Keats Foxtrot 
(96 Foxtrot) 

DANÇA 
02 

Skaters March 
(100 March) 

Werner Tango 
(100 Tango) 

Siesta Tango 
(100 Tango) 

Siesta Tango 
(100 Tango) 

 
Regras e considerações para as categorias: 
As notas serão FECHADAS e a competição acontecerá em apresentação 
individual. 
A competição será mista (feminino e masculino juntos). 
 
Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: FREE DANCE 

CATEGORIA (IDADE EM 1º DE 
JANEIRO) TEMPO DE MÚSICA 

Até 08 anos 

2:00 minutos 
(+/- 10 segundos) 

Até 10 anos 
Até 12 anos 
Até 14 anos 
Até 16 anos 
17 e 18 anos 

De 19 a 29 anos 2:00 minutos 
(+/- 10 segundos) 

De 30 a 39 anos  2:00 minutos 
(+/- 10 segundos) 

De 40 anos em diante 2:00 minutos 
(+/- 10 segundos) 
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Elementos obrigatórios: 
- 1 corrupio (mínimo 2 voltas, sem limite máximo de voltas); 
- 1 salto RECONHECIDO, de até 1 volta; 
- 1 footwork: Circular Sentido Horário (devendo ter seu início parado); 
- 1 footwork: eixo longo da quadra (devendo ter seu início parado). 

 
Regras e considerações para a categoria: 
Número máximo de corrupios permitido: 2(dois) 
Número máximo de saltos (de até 1 volta) permitidos: 2 (dois) 
A competição será mista (feminino e masculino juntos) 
A música pode ser cantada. 
 
NÃO SERÁ PERMITIDO ATLETAS MENORES DE 17 ANOS na categoria 17 anos 
em diante. 
O atleta não poderá competir na Classe Internacional e no Torneio Nacional na 
mesma temporada. 
Os footworks devem iniciar parado e serão atualizados a cada temporada, conforme 
a tabela abaixo: 

 
 

2018 2019 2020 
Circular Sentido Horario Serpentina Circular Sentido Anti-horario 

Eixo Longo Diagonal Eixo Longo 
 

Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: DUPLA MISTA 
A modalidade DUPLA MISTA será disputada em dois níveis: INTERMEDIÁRIO E 
AVANÇADO. 

INTERMEDIÁRIO 

7-8 anos / 9-10 anos / 11-12 anos 13-14 anos / 15 -16 anos / 17 -18 anos / 
19-29 anos / 30-39 / 40 anos ou mais 

Programa Único até 2:00’ Programa Único até 2:30’ 

- 01 corrupio em pé (upright) (lado a 
lado) 

- 01 corrupio lado a lado upright (mínimo 
três (3) voltas) 

- 01 salto isolado de meia ou uma volta 
(lado a lado) 

- 01 salto lado a lado (somente de uma 
volta) 

- 01 corrupio em contato – educativo - 01 corrupio de contato – educativo 
- 01 footwork na diagonal em contato 
ou paralelo, que inclua passos básicos 
de dança, com início parado. 

- 01 footwork na diagonal em contato ou 
paralelo, que inclua passos básicos de 
dança, com início parado. 

- 01 elemento onde o rapaz puxe a 
moça enquanto ela faz um elemento 
reconhecido, como avião, carrinho, etc. 

- 01 educativo de espiral atrás externo 
(rapaz) e posição avião/arabesque (moça), 
mínimo 1 volta 

 - 01 salto lançado ou assistido (twist) 
isolado (máximo de uma volta) 

 - 01 levantamento lift Axel, lift lutz, airplane 
(mínimo de 1 volta do rapaz) 
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AVANÇADO 

7-8 anos / 9-10 anos / 11-12 anos 13-14 anos / 15 -16 anos / 17 -18 anos / 
19-29 anos / 30-39 / 40 anos ou mais 

Programa Único até 2:30’ Programa Único até 3:30’ 

- 01 corrupio sit spin (lado a lado) - 01 corrupio lado a lado sit spin ou camel 
(mínimo três (3) voltas) 

- 01 salto isolado uma volta ou axel 
(lado a lado) 

- 01 salto lado a lado (de uma volta, uma e 
meia 
(axel) ou de duas voltas) 

- 01 corrupio em contato sit spin ou 
camel 

- 01 corrupio de contato – sit spin ou camel 
classe B 

- 01 footwork na diagonal realizado em 
contato, com inicio parado 

- 01 footwork na diagonal realizado em 
contato, com inicio parado 

- 01 espiral atrás externo (rapaz) e 
posição avião/arabesque (moça), 
mínimo 2 voltas 

- 01 footwork no eixo longo realizado em 
paralelo, com inicio parado 

- 01 levantamento lift Axel, lift lutz ou 
airplane (mínimo de 1 volta do rapaz) 

- 01 espiral da morte em qualquer eixo e 
posição 

 - 01 salto lançado ou assistido (twist) (de 
uma ou duas voltas) 

 
- 02 levantamentos lift Axel, lift lutz, 
airplane ou press 
(mínimo 3 voltas do rapaz) 

 
Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: LIVRE INDIVIDUAL 
Regras e considerações para as categorias: 
Observar em todas as categorias o programa relacionado, O QUE É PERMITIDO, e 
a quantidade permitida (ver tabela). 
STEP SEQUENCE – executado em no mínimo ¾ da DIAGONAL, e deve ter seu 
inicio PARADO. 
Saídas dos Sit Spins com mais de 3 voltas no mesmo eixo não são permitidas e NÃO 
são consideradas combinações. 
Todas as provas de livre individual serão realizadas utilizando o novo sistema de 
julgamento. 
Atletas de Livre da Classe Internacional (do Mini Infantil ao Sênior) não podem 
participar no mesmo ano das categorias acima relacionadas do Torneio Nacional. 
Atletas das categorias até 12 anos, até 14 anos e até 16 anos, não podem participar 
no mesmo ano das categorias nível 1, nível 2 e nível 3. 
Descontos por quedas segue o Regulamento WS. 
Não haverá prova eliminatória – todas as provas serão FINAIS. 
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Torneio Nacional LIVRE POR IDADES 2018 – SET DE ELEMENTOS 

Até 08 anos 
Até 2:30’ 

Até 10 anos 
Até 2:30’ 

Até 12 anos 
Até 3:30’ 

Até 14 anos 
Até 3:30’ 

Até 16 anos 
Até 3:30’ 

MASTER 
(30 anos ou 

mais) 
Até 3:00’ 

Salto Isolado 
#1 

Salto Isolado 
#1 

Salto Isolado 
#1 

Salto Isolado 
#1 Salto Isolado #1 Programa 

Livre 
Salto Isolado 

#2 
Salto Isolado 

#2 
Salto Isolado 

#2 
Salto Isolado 

#2 Salto Isolado #2 

Salto Isolado 
#3 

Salto Isolado 
#3 

Salto Isolado 
#3 

Salto Isolado 
#3 Salto Isolado #3 

Combinação 
Saltos #1 

Combinação 
Saltos #1 

Combinação 
Saltos #1 

Combinação 
Saltos #1 

Combinação 
Saltos #1 

Corrupio 
Isolado #1 

Corrupio 
Isolado #1 

Combinação 
Saltos #2 

Combinação 
Saltos #2 

Combinação 
Saltos #2 

Corrupio 
Isolado #2 

Corrupio 
Isolado #2 

Corrupio 
Isolado #1 

Corrupio 
Isolado Corrupio Isolado 

Combinação 
Corrupios 

#1 

Combinação 
Corrupios 

#1 

Corrupio 
Isolado #2 

Combinação 
Corrupios 

#1 

Combinação 
Corrupios 

#1 

Step 
Sequence 

Step 
Sequence 

Combinação 
Corrupios 

#1 

Combinação 
Corrupios 

#2 

Combinação 
Corrupios 

#2 

  Step 
Sequence 

Step 
Sequence Step Sequence 
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- Saltos isolados 
DEVEM ser 
diferentes, 
podendo incluir 
todos de 1 volta. 
- Combinação de 
até 3 saltos. 
- Corrupios 
permitidos 
isolados e 
combinação: 
Uprigths e Sit 
Spins. 
- Corrupios 
isolados DEVEM 
ser diferentes. 
- Step Sequence: 
Diagonal 

- Saltos isolados 
DEVEM ser 
diferentes, 
podendo incluir 
todos de 1 volta 
e axel. 
- Combinação 
de 2 a 4 saltos 
(permitido 1 
volta e axel). 
- Corrupios 
permitidos 
isolados e 
combinação: 
Uprigths, Sit 
Spins e Camel 
Externo de 
Frente. 
- Corrupios 
isolados 
DEVEM ser 
diferentes. 
- Step 
Sequence: 
Diagonal 

- Saltos isolados 
DEVEM ser 
diferentes, 
podendo incluir 
todos de 1 volta, 
Axel, Duplo Toe 
Loop e Duplo 
Salchow. 
- Combinações 
diferentes, de 2 a 
4 saltos, 
podendo incluir 
todos da 
categoria. 
- Corrupios 
permitidos: 
todos, exceto 
Classe A. 
- Corrupios 
isolados DEVEM 
ser diferentes. 
- Step Sequence: 
Diagonal 

- Saltos isolados 
DEVEM ser 
diferentes, 
podendo incluir 
Axel, Duplo 
Toeloop, Duplo 
Salchow e Duplo 
Flip (ou Duplo 
Lutz). 
- Combinações 
diferentes de 2 a 
4 saltos, 
podendo ter pelo 
menos um axel 
ou duplo da 
categoria em 
cada 
combinação. 
- Corrupios 
permitidos: 
todos, exceto 
Classe A. 
- Step Sequence: 
Diagonal 

- Saltos isolados 
DEVEM ser 
diferentes, podendo 
incluir TODOS os 
Duplos, exceto 
Duplo Axel. 
- Combinações 
diferentes de 2 a 4 
saltos, devendo ter 
pelo menos um 
duplo em cada 
combinação. 
- Todos os 
Corrupios são 
permitidos. 
- Step Sequence: 
Diagonal 

 

Torneio Nacional LIVRE 2018 – SET DE ELEMENTOS 

N1 N2 N3 

Até 2:30’ Até 3:00’ Até 3:30’ 

Salto Isolado #1 Salto Isolado #1 Salto Isolado #1 

Salto Isolado #2 Salto Isolado #2 Salto Isolado #2 

Salto Isolado #3 Salto Isolado #3 Salto Isolado #3 

Combinação de Saltos #1 Combinação de Saltos #1 Combinação de Saltos #1 

Corrupio Isolado #1 Combinação de Saltos #2 Combinação de Saltos #2 

Corrupio Isolado #2 Corrupio Isolado #1 Corrupio Isolado #1 

Combinação de Corrupios #1 Corrupio Isolado #2 Corrupio Isolado #2 

Footwork Combinação de Corrupios #1 Combinação de Corrupios #1 

 Footwork Combinação de Corrupios #2 

  Footwork 
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- Saltos permitidos: Saltos de 1 
volta e Axel. 
- Saltos isolados diferentes. 
- Corrupios isolados DEVEM ser 
diferentes. 
- Combinação de Saltos: de 3 
saltos de 1 volta. NÃO será 
permitido Axel nas sequências. 
- Corrupios permitidos: Uprigths, Sit 
Spins e Camel Externo de Frente. 
- Combinação de corrupios: 
Permitido Uprights, Sit spins e 
Camel Externo de Frente. 

- Saltos permitidos: Saltos de 1 
volta, Axel, Duplo Toe Loop e 
Duplo Salchow. 
- Saltos isolados diferentes. 
- Combinação de Saltos: de 2 a 4 
saltos. Permitido ter 1 
- Axel ou 1 Duplo Toeloop ou 1 
Duplo Salchow por Combinação. 
- Corrupios isolados DEVEM ser 
diferentes. 
- Corrupios permitidos: exceto 
Classe A. 

- Saltos permitidos: TODOS. 
- Saltos isolados diferentes. 
- Sequencias: de 2 a 4 saltos, 
devendo ter pelo menos um duplo. 
- Corrupios isolados DEVEM ser 
diferentes. 
- Corrupios permitidos: TODOS. 

 
Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: LIVRE INDIVIDUAL, FREE DANCE e DUPLA LIVRE 
Categoria: INLINE 
A categoria INLINE será disputada nas seguintes modalidades: livre individual, free 
dance e dupla livre. 
Seguindo as regras da categoria, mas com competição separada. 

 
 
 

5) Classe: SHOW NACIONAL 
Modalidade: Minigrupo e Grupo Grande 
Estão impedidos nesta modalidade, os atletas que participam na modalidade de grupo de 
show INTERNACIONAL do ano da competição. 

 

MINI GRUPO 

PARTICIPANTES IDADE TEMPO DE MÚSICA 
Até 12 participantes Até 12 anos Mínimo de 3:00’, 

máximo 3:30’ 

Até 12 participantes Sem limite de 
idade 

Mínimo de 3:00’, 
máximo 3:30’ 

GRUPO 
GRANDE 

Mínimo de 13 e 
máximo de 30 
participantes 

Até 12 anos Até 4:00’ 

Mínimo de 13 e 
máximo de 30 
participantes 

Sem limite de idade Até 5:00’ 

 
DIRETRIZES PARA MINIGRUPO E GRUPO DE SHOW: 
1- Cada atleta poderá participar de um minigrupo e um grupo de show, desde que 
não tenha participado da Classe Internacional (qualquer grupo) 
2- A contagem de tempo começa com o primeiro movimento; 
3- O grupo deverá ser inscrito com o nome do grupo de apresentação e seu tema; 
4- Poderão participar atletas de Federações diferentes, na formação do grupo; 
5- Demais diretrizes seguem o Regulamento da CIPA. 
6- NÃO Haverá aquecimento antes da competição. 
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Classe: SHOW NACIONAL 
Modalidade: Quarteto 
Liberado o número de inscrições por agremiação por categoria/modalidade 

 

QUARTETO 

CATEGORIA IDADE TEMPO DE MÚSICA 
INFANTIL Até 12 anos Até 3:00’ 

JUVENIL 13-18 anos Até 3:00’ 

SENIOR 19 anos ou mais Até 3:00’ 
 

DUO 
(2 participantes de 

mesmo sexo) 

CATEGORIA IDADE TEMPO DE MÚSICA 
INFANTIL Até 12 anos Até 2:30’ 

JUVENIL 13-18 anos Até 2:30’ 

SENIOR 19 anos ou mais Até 2:30’ 
 

DIRETRIZES PARA QUARTETO e DUO: 
1- O mesmo atleta só pode competir em uma categoria por modalidade e se não 
tiver competido na mesma temporada na modalidade na Classe Internacional 
(Quarteto); 
2- A idade base é a idade do atleta participante mais velho para definição da 
categoria; 
3- A música pode ser instrumental ou cantada, desde que respeitando os presentes, 
sem palavras que gerem ofensas ou constrangimentos. 
4- TIPO DE ROUPA E OBJETOS CÊNICOS: segue ATC FIRS. 
5- O critério para o julgamento será artístico, com avaliação de criatividade, 
desenvolvimento da coreografia (relação música e coreografia), saltos e corrupios 
(não sendo avaliados por sua dificuldade mas sim por sua execução dentro da 
coreografia); 
6- Saltos serão permitidos apenas de 1 rotação, Axel, Duplo toeloop. 
7- Para execução de corrupios não serão permitidos os de Classe A; 
8- Também não são permitidas duplas e solos no meio das apresentações; 
9- A pista deve ser ocupada por completo. 
10- NÃO Haverá aquecimento antes da competição. 

 
6) Classe: TORNEIO NACIONAL 

Modalidade: PARADESPORTIVA P1 
As provas paradesportivas serão realizadas na modalidade LIVRE com três níveis 
de habilidade e DUPLA LIVRE com um nível de habilidade.  
A modalidade P1 é para atletas portadores de síndromes congênitas ou adquiridas 
com comprometimento cognitivo, podendo ou não estar associado a 
comprometimento motor (exemplos: Síndrome de Down, Espectro Autista, entre 
outras). 
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As categorias abaixo serão para feminino, masculino e dupla livre 
 

CATEGORIA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 
TEMPO DE MÚSICA (+- 5’’) 

PRE-INFANTIL 8-9 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 
INFANTIL 10-12 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 
JUVENIL 13-15 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 

Maiores 1 16-19 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 
MAIORES 2 20-29 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 
MAIORES 3 30 nos ou mais 1:30’ 2:00’ 2:30’ 

 
NÍVEL 1 – LIVRE INDIVIDUAL 
PROGRAMA ÚNICO 
- Deslizar de frente em 2 pés em linha reta 
- Deslizar de costas em 2 pés em linha reta 
- Bandeira /Arco de frente 
- Bandeira / Arco de costas 
- Uma figura em 1 pé no eixo interno ou externo de frente em semi-círculos 
- Uma figura em 1 pé no eixo interno ou externo de costas em semi-círculos 
- Cruzar de frente 
- Cruzar de costas 
- 03 ou mais impulsos de frente 
- Parar no freio de frente ou de costas. 
 
O patinador deste nível deve ao menos tentar 6 destes 10 elementos listados em 
qualquer ordem.  
Não será dada pontuação extra se executarem elementos não listados. Porém, será 
deduzido 0,5 décimos por cada elemento faltante. 

 
NÍVEL 2 – LIVRE INDIVIDUAL 
- Carrinho de 1 pé 
- Avião de frente/costas 
- Salto ingles. (Waltz Jump) 
- Salto de 2 pés juntos de frente para trás 
- Abertinho/Águia/Chaplin isolado.  
- Passo de valsa 
- Puxada cruzada de costas 
- Corrupio de 2 pés 
- Corrupio de 1 pé 
- Parada em “T” 
O patinador deste nível deve ao menos tentar 7 destes 10 elementos listados em 
qualquer ordem.  
Não será dada pontuação extra se executarem elementos não listados. Porém, será 
deduzido 0,5 décimos por cada elemento faltante. 
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NÍVEL 3 – LIVRE INDIVIDUAL 
- Corrupios de 2 pés, parado em 1 pé em qualquer eixo, camel em qualquer eixo e 
combinação em posição em pé 
- Pulinhos como bunny hop… 
- Toeloop (1/2 volta ou completo) 
- Flip (1/2 volta ou completo) 
- Sequência de saltos ( ½ Toeloop ou de 1 volta, ½ Flip ou de 1 volta), 
- Salchow de 1 volta, (sequência de Bunny Hop com Waltz Jump) 
- Footwork Avançado. 
O Patinador deste nível, deve ao menos tentar 5 saltos ou pulinhos e 3 corrupios dos 
listados em qualquer ordem. Cada elemento não tentado, será penalizado em 0,5 
décimos na pontuação A, sem crédito pelos elementos adicionais executados.  
 
NÍVEL 3 – DUPLA LIVRE 
- Tesourinha contato, frente a frente  
- Cruzado de frente em contato, lado a lado 
- Corrupio em valsa, sustentado pela mão 
- Parar em contato, freio ou T 
- Águia em contato 
- Águia espelhada 
- Pulinho de breque, lado a lado 
- Saltos em dois pés, lado a lado 
- Corrupio em dois pés, lado a lado 
- Corrupio em um pé lado a lado, qualquer pressão 
- Arabesco com ajuda, a mão do homem na cadeira da mulher 
- Salto sustentado dois pés, mini levantamento, lado a lado 
- Carrinho, a mulher para baixo, sustentado pelo homem de pé 
- Footwork.  
A dupla deste nível, deverá executar pelo menos seis dos elementos listados em 
qualquer ordem, e deve incluir pelo menos um ponto de contato, um espelhado, um 
salto e um Corrupio. Elementos extras não serão permitidos. Será deduzido cinco 
décimos a cada elemento faltante. 
 

7) Classe: TORNEIO NACIONAL 
Modalidade: PARADESPORTIVA P2 
As provas paradesportivas serão realizadas na modalidade LIVRE com três níveis 
de habilidade e DUPLA LIVRE com um nível de habilidade.  
A modalidade P2 é para atletas com as disfunções motoras sem comprometimento 
cognitivo (exemplos: ausência de membros, deficit de força muscular em um ou mais 
membros, desvios posturais severos, entre outros). 
Nesta categoria está autorizada a utilização de recursos auxiliares como próteses, 
órteses, estabilizadores, coletes ou qualquer outro equipamento de uso diário do 
atleta. 
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As categorias abaixo serão para feminino, masculino e dupla livre 
 

CATEGORIA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 
TEMPO DE MÚSICA (+- 5’’) 

PRE-INFANTIL 8-9 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 
INFANTIL 10-12 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 
JUVENIL 13-15 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 

MAIORES 1 16-19 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 
MAIORES 2 20-29 anos 1:30’ 2:00’ 2:30’ 
MAIORES 3 30 nos ou mais 1:30’ 2:00’ 2:30’ 

 
NÍVEL 1 – LIVRE INDIVIDUAL 
PROGRAMA ÚNICO 
- Deslizar de frente em 2 pés em linha reta 
- Deslizar de costas em 2 pés em linha reta 
- Bandeira /Arco de frente 
- Bandeira / Arco de costas 
- Uma figura em 1 pé no eixo interno ou externo de frente em semi-círculos 
- Uma figura em 1 pé no eixo interno ou externo de costas em semi-círculos 
- Cruzar de frente 
- Cruzar de costas 
- 03 ou mais impulsos de frente 
- Parar no freio de frente ou de costas. 
 
O patinador deste nível deve ao menos tentar 6 destes 10 elementos listados em 
qualquer ordem.  
Não será dada pontuação extra se executarem elementos não listados. Porém, será 
deduzido 0,5 décimos por cada elemento faltante. 

 
NÍVEL 2 – LIVRE INDIVIDUAL 
- Carrinho de 1 pé 
- Avião de frente/costas 
- Salto ingles. (Waltz Jump) 
- Salto de 2 pés juntos de frente para trás 
- Abertinho/Águia/Chaplin isolado.  
- Passo de valsa 
- Puxada cruzada de costas 
- Corrupio de 2 pés 
- Corrupio de 1 pé 
- Parada em “T” 
O patinador deste nível deve ao menos tentar 7 destes 10 elementos listados em 
qualquer ordem.  
Não será dada pontuação extra se executarem elementos não listados. Porém, será 
deduzido 0,5 décimos por cada elemento faltante. 
 
NÍVEL 3 – LIVRE INDIVIDUAL 
- Corrupios de 2 pés, parado em 1 pé em qualquer eixo, camel em qualquer eixo e 
combinação em posição em pé 
- Pulinhos como bunny hop… 
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- Toeloop (1/2 volta ou completo) 
- Flip (1/2 volta ou completo) 
- Sequência de saltos (½ Toeloop ou de 1 volta, ½ Flip ou de 1 volta), 
- Salchow de 1 volta, (sequência de Bunny Hop com Waltz Jump) 
- Footwork Avançado. 
O Patinador deste nível, deve ao menos tentar 5 saltos ou pulinhos e 3 corrupios dos 
listados em qualquer ordem. Cada elemento não tentado, será penalizado em 0,5 
décimos na pontuação A, sem crédito pelos elementos adicionais executados.  
 
NÍVEL 3 – DUPLA LIVRE 
- Tesourinha contato, frente a frente  
- Cruzado de frente em contato, lado a lado 
- Corrupio em valsa, sustentado pela mão 
- Parar em contato, freio ou T 
- Águia em contato 
- Águia espelhada 
- Pulinho de breque, lado a lado 
- Saltos em dois pés, lado a lado 
- Corrupio em dois pés, lado a lado 
- Corrupio em um pé lado a lado, qualquer pressão 
- Arabesco com ajuda, a mão do homem na cadeira da mulher 
- Salto sustentado dois pés, mini levantamento, lado a lado 
- Carrinho, a mulher para baixo, sustentado pelo homem de pé 
- Footwork.  
A dupla deste nível, deverá executar pelo menos seis dos elementos listados em 
qualquer ordem, e deve incluir pelo menos um ponto de contato, um espelhado, um 
salto e um Corrupio. Elementos extras não serão permitidos. Será deduzido cinco 
décimos a cada elemento faltante. 
 

8) Classe: INTERNACIONAL 
Modalidades: FIGURAS OBRIGATÓRIAS, SOLO DANCE, DUPLA DE DANÇA, 
DUPLA LIVRE, LIVRE INDIVIDUAL E SHOW 
Abaixo os nomes dos arquivos com os regulamentos específicos para cada 
categoria. Este material foi enviado em anexo no e-mail deste regulamento. 
- REGLAMENTO INTERNACIONAL CPP ARTÍSTICO 2018.pdf 
- 2018_Artistic_Europeans_Dances.pdf 
- WorldSkateATC2018V2.pdf 

 
9) Classe: FAMÍLIA 

Modalidade: LIVRE – APRESENTAÇÃO 
Sem limite de idade, sem limite de participantes (devem ser da mesma família). 
Programa livre e tempo de música sugerido: até 2:00’. 
Formato: apresentação. 
 


