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COMITÉ TÉCNICO-DESPORTIVO DE PATINAGEM ARTÍSTICA 

Comunicado No 01/2021 

 

Regulamento Geral da Patinagem Artística 

Publica-se o Regulamento Geral da Patinagem Artística em vigor para a época desportiva de 2021. De salientar 

as alterações regulamentares ao nível de: 

• Processo de inscrições anuais (adaptação à Plataforma de Inscrições de Atletas e Não Atletas) 

• Prazo para o envio dos resultados das provas de acesso de 3 para 5 dias úteis 

• Níveis de Treinadores 

• Obrigatoriedade de um Calculador/Data Operator nos Testes de Iniciação 

• Possibilidade de acumulação em Provas de Acesso sendo o Juíz Árbitro Nacional 

Artigos Alterados: 5º, 6º, 9º, 11º, 27º, 31º, 33º, 36º, 38º, 39º, 41º, 42º, 70º 

 

Fatos de Prova 

À semelhança do que foi decidido na época de 2020 e por esta ter sido uma época tão atípica, informamos que as 

alterações regulamentares dos fatos de prova não serão aplicadas em Portugal na época desportiva de 2021. 

Em suma, as regras respeitantes aos fatos de prova a serem aplicadas em 2021 são as que se encontram no 

regulamento da World Skate para 2019. 

Chamamos à atenção que os atletas que representarem a seleção nacional terão obrigatoriamente de nas provas 

internacionais utilizar fatos de prova que respeitem os regulamentos internacionais de 2021.  

 

Sorteios de Provas de Acesso 

Tendo em conta as limitações trazidas pelo surto pandémico e as orientações definidas pela Direção Geral da 

Saúde, até ordem em contrário, é permitido que os sorteios das Provas de Acesso em todos os níveis (Iniciação, 

Nível Base e Disciplinas), possam ser realizados por Clube. 

Isto é, é autorizado que façam provas todos os atletas de um clube seguidos de todos ou alguns níveis (ex. Clube 

A Iniciação 1, Clube A Iniciação 2, Clube A Iniciação 3, Clube B Iniciação 1, Clube B Iniciação2, Clube B iniciação3, 

etc…). Com esta permissão reduz-se o contacto de atletas e treinadores de clubes diferentes. 

 

Sorteios de Opens 

O Sorteio da Ordem de Saída dos Opens será realizado da mesma maneira dos últimos Opens de 2020, isto é, 

por clube. É sorteada uma ordem de clube e depois dentro do clube para cada escalão são sorteados os atletas. 
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Open por Participação em Campeonato Associativo 

Após algumas questões que nos chegaram sobre as vagas de acesso ao Open por Participação em Campeonato 

Associativo, explica-se que as vagas são distribuídas em cada associação da seguinte maneira: 

• Infantil 4 Vagas (2 Patinagem Livre + 2 Solo Dance) 

• Iniciado 4 Vagas (2 Patinagem Livre + 2 Solo Dance) 

• Cadete 4 Vagas (2 Patinagem Livre + 2 Solo Dance) (aumento de 1 vaga) 

• Juvenil 4 Vagas (2 Patinagem Livre + 2 Solo Dance) (aumento de 1 vaga) 

• Júnior 2 Vagas (1 Patinagem Livre + 1 Solo Dance) 

• Sénior 2 Vagas (1 Patinagem Livre + 1 Solo Dance) 

• No caso de haver atletas masculinos e femininos, obtém a(s) vaga(s) o(s) atleta(s) com melhor pontuação 

final 

 

No caso de as vagas num dos escalões ou especialidade não ser completamente preenchida, as vagas restantes 

são distribuídas primeiramente pela outra especialidade (Patinagem Livre ou Solo Dance) e depois pelo escalão e 

especialidade com maior número de inscritos sem qualquer classificação nem Ranking 2020 nem no Ranking 

Nacional de Open através do Método D’Hont.  

Após todos os campeonatos associativos, e depois de avaliada a possibilidade, o CTDPA poderá aumentar o 

número de vagas.  

Relembra-se que não é permitida a substituição de um atleta com classificação inferir resultante da desistência de 

um outro atleta: “No “Open por participação em Campeonato Associativo”, têm acesso os X (definido em baixo) melhores 

classificados dos campeonatos associativos, realizados em Rollart, que não tenham qualquer classificação nem Ranking de 

2020 nem no Ranking Nacional de Opens.” Guia Normativo de Acesso às Provas Nacionais página 42. 

O CTDPA conferirá, homologará e publicará os acessos ao Open por Participação em Campeonato Associativo 

recebido pelas associações. 

 

Nova Época Desportiva 

O Comité Técnico Desportivo de Patinagem Artística deseja a todos os agentes desportivos uma época desportiva 

cheia de sucessos individuais e coletivos. Que esta nova época nos permita retomar um pouco da normalidade 

desportiva. 

 

 

Saudações Desportivas, 

CTDPA 

31 de dezembro de 2020 

 

 


