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Comité Regional de Patinagem Artística 

III Torneio de Aveiro 

Pavilhão CD Cucujães – 14 e/ou 15 de Julho de 2018 

 

Regulamento 
 

O Torneio de Aveiro comporta provas de Patinagem Livre e Solo Dance, é aberta 

unicamente aos patinadores inscritos na Associação de Patinagem de Aveiro que se 

enquadrem nos grupos competitivos abaixo indicados, sem mínimos de participação 

exigidos. 

 

Só podem participar atletas a partir dos 6 anos de idade completos no ano corrente. 

Os atletas que participaram nos campeonatos distritais de 2018 e os atletas que apesar 

de não terem participado nos Campeonatos Distritais mas que tenham os níveis que 

dão acesso aos mesmos na data do torneio só poderão ser inscritos nos grupos com a 

denominação dos escalões definidos pela FPP (Benjamins, Infantis, etc) de acordo com 

a idade de cada um, conforme regulamento da FPP.  

 

Nos grupos de Patinagem livre Iniciação e Promocional não haverá lugar a 

penalizações, no entanto os elementos apresentados a mais ou que não se enquadrem 

no regulamento não serão contabilizados. 

 

Cada atleta só poderá patinar um programa/grupo/disciplina, se participar em Solo 

Dance não poderá participar em Patinagem Livre e vice-versa.  

 

Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados, por grupo/ género/disciplina 

e Taça ao Clube melhor classificado no torneio em geral, conforme regulamento geral 

da FPP. 

 

Assuntos não contemplados neste regulamento serão resolvidos pelo diretor da prova. 

 

 

Solo Dance Promocional 

 

(Atletas sem níveis de acesso aos Campeonatos Associativos) 
  

Grupos Elementos a Realizar 

Infantis      Skater March conforme regulamento da FPP 

Iniciados      Swing Foxtrot conforme regulamento da FPP 

Cadetes      Keats Foxtrot conforme regulamento da FPP 

Juvenis   Federation Foxtrot conforme regulamento da FPP 

Juniores      Tango Argentino conforme regulamento da FPP 

Seniores      Foxtrot Italiano conforme regulamento da FPP 
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Solo Dance Competição  

 

(Atletas com níveis de acesso aos Campeonatos Associativos) 
 

 

Grupos Elementos a Realizar 

Infantis Kinder Waltz conforme regulamento da FPP 

Iniciados Dança Livre conforme regulamento da FPP 

Cadetes Dança Livre conforme regulamento da FPP 

Juvenis Dança Livre conforme regulamento da FPP 

Juniores Dança Livre conforme regulamento da FPP 

Seniores Dança Livre conforme regulamento da FPP 

 

 

 

 

 

Patinagem Livre Iniciação e Promocional 

 

(Atletas sem níveis de acesso aos Campeonatos Associativos) 

 

 

 

Grupos Elementos a Realizar 

1 
 

Atletas sem Níveis e com o máximo 

de 10 anos 

Duração: 1min e 30seg. +/- 10Seg. 

Elementos técnicos no máximo até 

ao Nível IV das Provas de Iniciação. 

2 
Atletas sem Níveis e com mais de 

11 anos 

Duração: 1min e 30seg. +/- 10Seg. 

Elementos técnicos no máximo até 

ao Nível IV das Provas de Iniciação. 

3 

Atletas com os Níveis I ou II de 

Iniciação e com o máximo de 13 

anos 

Duração: 2min +/- 10Seg. 

Elementos técnicos no máximo até 

ao Nível I, inclusive, das Provas de 

Disciplina de Patinagem Livre. Saltos: 

Apenas são permitidos saltos até ao 

nível I de patinagem Livre e só 

poderão executar no máximo 5 

(cinco) saltos na totalidade do 

programa. Piões: Apenas permitidos 

piões até o nível I de patinagem livre 

e só poderão executar no máximo 2 

(dois) piões na totalidade do 

programa. Não é permitida a 

execução de combinações de saltos 

e combinações de piões. 
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4 

Atletas com os Níveis III ou IV de 

Iniciação e com o máximo de 13 

anos 

Duração: 2min +/- 10Seg. 

Elementos técnicos no máximo até 

ao Nível I, inclusive, das Provas de 

Disciplina de Patinagem Livre. Saltos: 

Apenas são permitidos saltos até ao 

nível I de patinagem Livre e só 

poderão executar no máximo 5 

(cinco) saltos na totalidade do 

programa. Piões: Apenas permitidos 

piões até o nível I de patinagem livre 

e só poderão executar no máximo 2 

(dois) piões na totalidade do 

programa. Não é permitida a 

execução de combinações de saltos 

e combinações de piões. 

5 

Atletas com os níveis I a II de 

Iniciação e com idade igual ou 

superior a 14 anos 

Duração: 2min +/- 10Seg. 

Elementos técnicos no máximo até 

ao Nível I, inclusive, das Provas de 

Disciplina de Patinagem Livre. Saltos: 

Apenas são permitidos saltos até ao 

nível I de patinagem Livre e só 

poderão executar no máximo 5 

(cinco) saltos na totalidade do 

programa. Piões: Apenas permitidos 

piões até o nível I de patinagem livre 

e só poderão executar no máximo 2 

(dois) piões na totalidade do 

programa. Não é permitida a 

execução de combinações de saltos 

e combinações de piões. 

6 

Atletas com os níveis III a IV de 

Iniciação e com idade igual ou 

superior a 14 anos 

Duração: 2min +/- 10Seg. 

Elementos técnicos no máximo até 

ao Nível I, inclusive, das Provas de 

Disciplina de Patinagem Livre. Saltos: 

Apenas são permitidos saltos até ao 

nível I de patinagem Livre e só 

poderão executar no máximo 5 

(cinco) saltos na totalidade do 

programa. Piões: Apenas permitidos 

piões até o nível I de patinagem livre 

e só poderão executar no máximo 2 

(dois) piões na totalidade do 

programa. Não é permitida a 

execução de combinações de saltos 

e combinações de piões. 
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7 
Atletas com os Níveis I e II de 

Patinagem Livre 

Duração: 2min e 30 seg. +/- 10Seg. 

Elementos técnicos no máximo até 

ao Nível IV, inclusive, das Provas de 

Disciplina de Patinagem Livre. Saltos: 

Máximo de 7 (sete) saltos na 

totalidade do programa. Apenas é 

permitida a apresentação de 1 

(uma) combinação de saltos com 

mínimo de 2 (dois) e o máximo de 3 

(três) saltos. O Axel apenas poderá 

ser executado 1 (UMA) vez durante 

todo o programa e isolado. Piões: 

Máximo de 3 (três) execuções na 

totalidade do programa (isolados ou 

em combinação). Apenas é 

permitida 1 (uma) combinação de 

piões. Sequência de Passos (SP): 

Obrigatório uma sequência 

maioritariamente de nível 1. 

Diagrama livre dentro dos seguintes: 

círculo, diagonal, serpente ou reta 

(se o atleta optar pelo último 

exemplo (reta), esta terá de ser 

executada sob o eixo longitudinal). 

8 

Atletas com os Níveis III de 

Patinagem Livre. (Apenas para os 

escalões Iniciados, cadetes, 

juvenis, juniores e seniores) 

Duração: 2min e 30 seg. +/- 10Seg. 

Elementos técnicos no máximo até 

ao Nível IV, inclusive, das Provas de 

Disciplina de Patinagem Livre. Saltos: 

Máximo de 10 saltos na totalidade do 

programa. Apenas é permitida a 

apresentação de 2 (duas) 

combinações de saltos com o 

mínimo de 2 (dois) máximo de 4 

(quatro) saltos. Obrigatório as 

combinações serem diferentes. O 

Axel só poderá ser executado 3 (três) 

vezes durante todo programa. Piões: 

Máximo de 3 (três) execuções na 

totalidade do programa (isolados ou 

em combinação). Sequência de 

Passos (SP): Obrigatório uma 

sequência maioritariamente de nível 

2. Diagrama livre dentro dos 

seguintes: círculo, diagonal, serpente 

ou reta (se o atleta optar pelo último 

exemplo (reta), esta terá de ser 

executada sob o eixo longitudinal). 
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Patinagem livre Competição  

 

(Atletas com níveis de acesso aos Campeonatos Associativos) 
 

 

Grupos Elementos a Realizar 

Benjamins Programa livre conforme regulamento da FPP 

Infantis Programa livre conforme regulamento da FPP 

Iniciados Programa livre conforme regulamento da FPP 

Cadetes Programa curto conforme regulamento da FPP 

Juvenis Programa curto conforme regulamento da FPP 

Juniores Programa curto conforme regulamento da FPP 

Seniores Programa curto conforme regulamento da FPP 

 
 
 

 
 

Oliveira de Azeméis, 19 de Março de 2018 

 


