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Finalidade
Dar resposta num quadro competitivo promocional distrital, ajuizado pelo Sistema White, destina-se
exclusivamente a Atletas da nossa Associação que não Participem no Circuito de Opens Nacionais nem nos
Campeonatos Distritais (na disciplina em causa), e que são ajuizados pelo Sistema Rollart. O Open Final,
destinado aos dez melhores Atletas participantes em cada disciplina e escalão será ajuizado pelo Sistema
Rollart para permitir uma aferição das capacidades e evolução dos mesmos para uma possível ascensão à
Competição de Elite.

Duração dos Programas, Requisitos de Participação e Conteúdos Técnicos
Patinagem Livre
A- DURAÇÃO DOS PROGRAMAS:
Escalão
Iniciação A e B
Benjamins A e B
Infantis A e B
Iniciados A e B
Cadetes e Juvenis
Juniores e Seniores

Tempos
1’30’’ + 05’’
1’45’’ +05’’
2’00’’ + 05’’
2’15’’ + 05’’
2’30’’ + 05’’
2’45’’ + 05’’

B - REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
Escalão

Requisitos de Participação

Iniciação A e B

Não é exigível qualquer nível

Benjamins A e B

Aprovação no nível 1 de Iniciação

Infantis A e B

Aprovação no nível 2 de Iniciação

Iniciados A e B

Aprovação no nível 3 de Iniciação

Cadetes

Aprovação no nível 4 de Iniciação

Juvenis

Aprovação no nível 4 de Iniciação

Juniores

Aprovação no nível 4 de Iniciação

Seniores

Aprovação no nível 4 de Iniciação
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C - LIMITES TÉCNICOS:
Escalão

Iniciação A

Iniciação B

Conteúdo Técnico
Saltos:
- Máximo: Salto de Valsa (1W), Toeloop (1T) e Salchow (1S);
- Apenas é permitida a execução de saltos isolados;
- Cada salto de UMA (1) rotação só poderá ser executado no máximo DUAS (2) vezes por
programa;
- Máximo de CINCO (5) Saltos por programa.
Piões:
- Verticais de entre: piões em 2 pés e Interior Trás, com entrada opcional;
- Apenas é permitida a execução de piões isolados;
- Máximo de 2 “Elementos Pião” por programa.
Outros Elementos:
- Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser
valorizado (rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a
musica). Se o atleta executar a Sequência de Footwork deve começar parado ou “stop and
go”. O diagrama/desenho é livre, deve começar no topo da pista e acabar no lado oposto.
- Todos os elementos técnicos constantes dos testes de iniciação são permitidos e valorizados
APENAS UMA VEZ (por exemplo: aviões, carrinhos, águias, body movements, etc.).
- Se o/a atleta executar Movimentos Arabescos, com a execução de pelo menos uma Posição
Arabesca, com 4 segundos de duração, com abertura de pernas superior a 150o,
demonstrando flexibilidade e estabilidade, será bonificado/a com 0,2 pontos na Nota A
(apenas uma vez);
NOTAS:
- Regra de esquema equilibrado: NÃO APLICÁVEL;
- Os saltos/piões com as features, constantes da tabela da WS deverão ser valorizados;
- Por cada execução de elementos não permitidos e/ou em excesso não serão contabilizado.s
Saltos:
- Máximo: Salto de Valsa (1W), Toeloop (1T) e (1S) Salchow (isolados ou em combinação);
- Apenas é permitida a execução de UMA (1) combinação de saltos (de 2 a 3 saltos);
- Cada salto de UMA (1) rotação só poderá ser executado no máximo DUAS (2) vezes por
programa;
- Máximo de CINCO (5) Saltos por programa.
Piões:
- Verticais de entre: piões em 2 pés e Interior Trás, com entrada opcional (isolados e/ou em
combinação);
- Máximo de 2 “Elementos Pião” por programa.
Outros Elementos:
- Todos os elementos técnicos constantes dos testes de iniciação são permitidos e valorizados
APENAS UMA VEZ (por exemplo: aviões, carrinhos, águias, body movements, etc.).
- Se o/a atleta executar Movimentos Arabescos, com a execução de pelo menos uma Posição
Arabesca, com 4 segundos de duração, com abertura de pernas superior a 150o,
demonstrando flexibilidade e equilíbrio, será bonificado/a com 0,2 pontos na Nota A (apenas
uma vez);
- Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser
valorizado (rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a
musica). Se o atleta executar a Sequência de Footwork deve começar parado ou “stop and
go”. O diagrama/desenho é livre, deve começar no topo da pista e acabar no lado oposto.
NOTAS:
- Regra de esquema equilibrado: NÃO APLICÁVEL;
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- Os saltos/piões com as features, constantes da tabela da WS deverão ser valorizados;
- Por cada execução de elementos não permitidos e/ou em excesso não serão contabilizados.

Escalão

Conteúdo Técnico

Saltos:
- Máximo: de UMA (1) rotação isolados; Não podem ser executadas combinações.
- Cada salto de UMA (1) rotação só poderá ser executado no máximo TRÊS (3) vezes por
programa;
- Máximo de SEIS (6) Saltos por programa.
Piões:
- Verticais de qualquer tipo e rodado, com entrada opcional (isolados e/ou em combinação);
- Número de “Elementos Pião”: livre.
Outros elementos:
- Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica). Se o
atleta executar a Sequência de Footwork deve começar parado ou “stop and go”. O
diagrama/desenho é livre, deve começar no topo da pista e acabar no lado oposto.
- Se o/a atleta executar Movimentos Arabescos, com a execução de pelo menos uma Posição
Benjamins Arabesca, com 4 segundos de duração, com abertura de pernas superior a 150o, com 4 segundos
AeB
de duração, demonstrando flexibilidade e equilíbrio, será bonificado/a com 0,2 pontos na Nota
A (apenas uma vez).
- Se o/a atleta apresentar três (3) body movements* diferentes durante as transições, será
bonificado com 0,1 ponto na Nota A (apenas uma vez)
NOTAS:
- Regra de esquema equilibrado: NÃO APLICÁVEL;
- Os saltos/piões com as features, constantes da tabela da WS deverão ser valorizados;
- Por cada execução de Toeloop aberto ou Salchow com saída claramente de frente será
atribuída uma penalização de 0,2 pontos na Nota A;
- Por cada execução de “Pumping” será atribuída uma penalização de 0,3 pontos na Nota A;
- Por cada execução de elementos não permitidos e/ou em excesso não serão contabilizados.
Saltos:
- Máximo: de UMA (1) rotação isolados ou em combinação e Axel (1A);
- Cada salto só poderá ser executado no máximo TRÊS (3) vezes por programa;
- Máximo de OITO (8) Saltos por programa.
Piões:
- Verticais ou sentados de qualquer tipo e rodado, com entrada opcional (isolados e/ou em
combinação);
- Número de “Elementos Pião”: livre.
Outros elementos:
Infantis - Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
AeB
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica). Se o
atleta executar a Sequência de Footwork deve começar parado ou “stop and go”. O
diagrama/desenho é livre, deve começar no topo da pista e acabar no lado oposto.
- Se o/a atleta executar Movimentos Arabescos, com a execução de pelo menos uma Posição
Arabesca, com 4 segundos de duração, com abertura de pernas superior a 150o, demonstrando
flexibilidade e equilíbrio, será bonificado/a com 0,2 pontos na Nota A (apenas uma vez).
- Se o/a atleta apresentar três body movements* diferentes em duas transições (3+3), será
bonificado com 0,1 pontos na Nota A (apenas uma vez).
NOTAS:
- Regra de esquema equilibrado: NÃO APLICÁVEL;
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- Os saltos/piões com as features, constantes da tabela da WS deverão ser valorizados;
- Por cada execução de Toeloop aberto ou Salchow com saída claramente de frente será
atribuída uma penalização de 0,2 pontos na Nota A;
- Por cada execução de “Pumping” será atribuída uma penalização de 0,3 pontos na Nota A;
- Por cada execução de elementos não permitidos e/ou em excesso não serão contabilizados.
* - o conceito de body movements está definido no regulamento da WS, Artistic Impression.

Escalão

Conteúdo Técnico

Iniciados
AeB

Saltos:
São permitidos saltos de UMA (1) volta, Axel (1A), duplo Toeloop (2T) e o duplo Salchow (2S).
No máximo oito (8) saltos, que poderão incluir
DUAS (2) combinações de saltos (mínimo 2, máximo 3 saltos). As combinações executadas
deverão ser diferentes entre si. Saltos com mais de UMA (1) rotação só poderão ser executados,
no máximo, DUAS (2) vezes durante todo o programa
Piões:
São permitidos piões verticais e piões sentados. No máximo TRÊS (3) piões, ou combinações de
piões (combinação de 2 a 4 posições);
Outros elementos:
- Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica). Se o
atleta executar a Sequência de Footwork deve começar parado ou “stop and go”. O
diagrama/desenho é livre, deve começar no topo da pista e acabar no lado oposto.
- Facultativo incluir Movimentos Arabescos. Se na execução for apresentada, pelo menos uma,
Posição Arabesca com abertura de pernas superior a 150º, durante 4 segundos, demonstrando
flexibilidade e equilíbrio, será atribuída uma bonificação de 0,2 pontos na Nota A.
NOTAS:
- Regra de esquema equilibrado: NÃO APLICÁVEL;
- Os saltos/piões com as features, constantes da tabela da WS, deverão ser valorizados;
- Por cada execução de Toeloop aberto ou Salchow com saída claramente de frente será
atribuída uma penalização de 0,2 pontos na Nota A;
- Por cada execução de “Pumping” será atribuída uma penalização de 0,3 pontos na Nota A;
- Por cada execução de elementos não permitidos e/ou em excesso não serão contabilizados.

Cadetes
Juvenis
Juniores
Seniores

Saltos:
No máximo são permitidos oito (8) saltos no total do programa. São permitidos saltos até duas
rotações; as combinações de saltos poderão ser apresentadas apenas duas vezes e diferentes
entre si. Saltos com mais de UMA (1) rotação só poderão ser executados, no máximo, DUAS (2)
vezes durante todo o programa;
Piões:
Piões verticais, sentados e de avião. No máximo DOIS (2) piões ou combinações de piões;
Outros elementos:
- Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica). Se o
atleta executar a Sequência de Footwork deve começar parado ou “stop and go”. O
diagrama/desenho é livre, deve começar no topo da pista e acabar no lado oposto.
- Facultativo incluir Movimentos Arabescos. Se na execução for apresentada, pelo menos uma,
Posição Arabesca com abertura de pernas superior a 150º, durante 4 segundos, demonstrando
flexibilidade e equilíbrio, será atribuída uma bonificação de 0,2 pontos na Nota A.
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NOTAS:
- Regra de esquema equilibrado: NÃO APLICÁVEL;
- Os saltos e piões com as features, constantes da tabela da WS, deverão ser valorizados;
- Por cada execução de Toeloop aberto ou Salchow com saída claramente de frente será
atribuída uma penalização de 0,2 pontos na Nota A;
- Por cada execução de “Pumping” será atribuída uma penalização de 0,3 pontos na Nota A;
- Por cada execução de elementos não permitidos e/ou em excesso não serão contabilizados.
* - o conceito de body movements está definido no regulamento da WS, Artistic Impression
ATENÇÃO:
Os atletas quando enviarem as músicas dos programas deverão apresentar o Formulário com
a0rdem dos elementos técnicos, enviado em anexo.

Pares Artísticos
A- Duração dos Programas:

Escalão
Infantis A e B
Iniciados A e B
Cadetes
Juvenis
Juniores
Seniores

Tempos
2’15’’ + 05’’
2’15’’ + 10’’
2’30’’ + 05’’
2’30’’ + 05’’
3’00’’ + 05’’
3’00’’ + 05’’

B - Requisitos de Participação
Escalão

Requisitos de Participação

Infantis A e B

Aprovação no nível 2 de Iniciação

Iniciados A e B

Aprovação no nível 3 de Iniciação

Cadetes

Aprovação no nível 4 de Iniciação

Juvenis

Aprovação no nível 4 de Iniciação

Juniores

Aprovação no nível 4 de Iniciação

Seniores

Aprovação no nível 4 de Iniciação

* Nos pares o escalão é aferido pelo atleta mais velho e o nível exigido é obrigatório
para cada um dos atletas.
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C - LIMITES TÉCNICOS:
Escalão

Infantis
AeB

Iniciados
AeB

Escalão

Cadetes

Juvenis

Conteúdo Técnico
• Saltos em Paralelo: São permitidos saltos de UMA (1) volta;
• Saltos lançados: salto de valsa e de uma rotação;
• Piões em paralelo: verticais;
• Piões de contacto: Verticais;
• Espirais: (conteúdo opcional) Avião exterior trás;
• Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica). Se o
PAR executar, na Sequência de Footwork (serpente, reta, diagonal ou circulo- devem começar
parados ou “stop and go”): 4 turns válidos, será bonificado com 0,2 pontos na Nota A.
• Elevações: não são permitidas.
• Saltos em Paralelo: São permitidos saltos de UMA (1) volta;
• Saltos lançados: até uma rotação;
• Piões em paralelo: verticais;
• Piões de contacto: Verticais;
• Espirais: (conteúdo opcional) Avião exterior trás;
• Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica). Se o
PAR executar, na Sequência de Footwork (serpente, reta, diagonal ou circulo- devem começar
parados ou “stop and go”): 4 turns válidos, será bonificado com 0,2 pontos na Nota A.
• Elevações: não são permitidas.
Conteúdo Técnico
• Saltos em Paralelo: São permitidos saltos de UMA (1) volta, Axel, D. Toe Loop e D. Salchow;
• Saltos lançados: até uma rotação e Axel;
• Piões em paralelo: verticais, em baixo em qualquer rodado;
• Piões de contacto: Verticais;
• Espirais: Avião exterior trás e/ou espiral da morte exterior trás;
• Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica); Se o
PAR executar, na Sequência de Footwork (serpente, reta, diagonal ou circulo- devem começar
parados ou “stop and go”): 4 turns válidos, será bonificado com 0,2 pontos na Nota A.
• Elevações: em qualquer posição desde que a cintura da menina não suba acima da cabeça do
rapaz. Máximo de uma elevação que pode ser feita em combinação, não podendo exceder oito
(4) rotações do rapaz.
• Saltos em Paralelo: São permitidos saltos de UMA (1) volta, Axel, D. Toe Loop ou D. Salchow;
• Saltos lançados: de uma rotação, Axel, D. Salchow e D. Ritteberger;
• Piões em paralelo: verticais, em baixo em qualquer rodado e avião (ext. frt ou ext. trás);
• Piões de contacto: Verticais, em baixo, hazel e em avião na posição de kilian ou frente a frente;
também podem ser feitos em combinação;
• Espirais: Avião exterior trás e/ou espiral da morte exterior trás;
• Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica); Se o
PAR executar, na Sequência de Footwork (serpente, reta, diagonal ou circulo- devem começar
parados ou “stop and go”): 4 turns válidos, será bonificado com 0,2 pontos na Nota A.
• Elevações: em qualquer posição desde que a cintura da menina não suba acima da cabeça do
rapaz. Máximo de uma elevação que pode ser feita em combinação, não podendo exceder oito
(4) rotações do rapaz.
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Escalão

Juniores
e
Seniores

Conteúdo Técnico
• Saltos em Paralelo: São permitidos saltos de Duas voltas e em combinação;
• Saltos lançados: de uma rotação, Axel, D. Salchow e D. Ritteberger;
• Piões em paralelo: verticais, em baixo em qualquer rodado e avião (ext. frt ou ext. trás),
podendo ser executados em combinação;
• Piões de contacto: todo o tipo de piões, também podem ser feitos em combinação;
• Espirais: avião, espiral da morte exterior trás ou interior frente;
• Facultativo incluir UMA (1) Sequência de Footwork, porém, se executar deverá ser valorizado
(rodados, qualidade dos steps e turns, energia na execução, conexionados com a musica); Se o
PAR executar, na Sequência de Footwork (serpente, reta, diagonal ou circulo- devem começar
parados ou “stop and go”): 4 turns válidos, será bonificado com 0,2 pontos na Nota A.
• Elevações: permitido todo o tipo, não podendo exceder oito (4) rotações do rapaz.

Solo Dance
A- CONTEÚDO TÉCNICO:
Uma única prova que consiste numa “Style Dance”, composta por uma DO (a ser definida todos
os anos) e demais elementos da disciplina Dança, específicos por escalão, cuja ordem de
apresentação é livre. A música a ser utilizada deve respeitar o ritmo e BPM’s da DO para o
escalão e deve ser certificada (caso se utilize uma das faixas da WS para a DO não será necessário
certificado), e pode ser composta por um ou mais ritmos. As definições dos elementos
obrigatórios (critérios/níveis máximos) seguem o regulamento WS. Para todos os escalões a
duração mínima do programa será de 2’00’’ e máxima de 3’00’’.

MINIS (Infantis A e B): 1 DO + FStSq + Tr + ChoSq 2020 Skaters March (dois diagramas
consecutivos)
ESPOIR (Iniciados A e B): 1 DO + FStSq + Tr + ChoSq 2020 Carlos Tango (dois diagramas
consecutivos)
CADET (Cadetes): 1 DO + FStSq + Tr + ClSq + AStSq 2020 Roller Samba Solo (dois diagramas
consecutivos)
YOUTH (Juvenis): 1 DO + FStSq + Tr + ClSq + AStSq 2020 Siesta Tango (dois diagramas
consecutivos)
JUNIOR (Júniores): 1 DO + FStSq + Tr + ClSq + AStSq 2020 ChaCha Patin (dois diagramas
consecutivos)
SENIOR (Séniores): 1 DO + FStSq + Tr + ClSq + AStSq 2020 Kent Tango (dois diagramas
consecutivos)
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B- REQUISITOS MÍNIMOS:
Todos os atletas devem entregar, previamente, um formulário de “elementos técnicos” do seu
programa, com a sinalização do tempo em que começam a ser executados. Quando os
requisitos para o “Nível Base” de cada exercício não forem preenchidos haverá lugar a
penalização.
MINIS (Infantis A e B): N2 iniciação
ESPOIR (Iniciados A e B): N3 iniciação
CADET (Cadetes): N4 iniciação
YOUTH (Juvenis): N4 iniciação
JUNIOR (Júnior): N4 iniciação
SENIOR (Sénior): N4 iniciação

C- NÍVEIS MÁXIMOS
Em qualquer dos exercícios, as dificuldades apresentadas acima das permitidas, assim como
“repetições”, não serão contabilizadas (nem penalizadas), aplicando-se a avaliação das
primeiras dificuldades executadas para a obtenção do nível máximo.
MINIS (Infantis A e B): DO (L4) + FStSq (L1) + Tr (L1)
ESPOIR (Iniciados A e B): DO (L4) + FStSq (L1) + Tr (L1)
CADET (Cadetes): DO (L4) + FStSq (L2) + Tr (L2) + ClSq (L1) + AStSq (L2)
YOUTH (Juvenis): DO (L4) + FStSq (L2) + Tr (L2) + ClSq (L1) + AStSq (L2)
JUNIOR (Júniores): DO (L4) + FStSq (L3) + Tr (L3) + ClSq (L2) + AStSq (L3)
SENIOR (Séniores): DO (L4) + FStSq (L3) + Tr (L3) + ClSq (L2) + AStSq (L3)
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Pares de Dança
A- CONTEÚDO TÉCNICO
Uma única prova que consiste numa “Style Dance”, composta por uma DO (a ser definida todos
os anos) e demais elementos da disciplina Dança, específicos por escalão, cuja ordem de
apresentação é livre. A música a ser utilizada deve respeitar o ritmo e BPM’s da DO para o
escalão e deve ser certificada (caso se utilize uma das faixas da WS para a DO não será necessário
certificado), e pode ser composta por um ou mais ritmos. As definições dos elementos
obrigatórios (critérios/níveis máximos) seguem o regulamento WS. Para todos os escalões a
duração mínima do programa será de 2’00’’ e máxima de 3’00’’.
MINIS (Infantis A e B): 1 DO + NhStSq + Tr + ChoLi 2020 Skaters March (dois diagramas
consecutivos)
ESPOIR (Iniciados A e B): 1 DO + NhStSq + Tr + ChoLi 2020 Carlos Tango (dois diagramas
consecutivos)
CADET (Cadetes): 1 DO + NhStSq + Tr + ChoLi + HStSq 2020 Roller Samba (dois diagramas
consecutivos)
YOUTH (Juvenis): 1 DO + NhStSq + Tr + ChoLi + HStSq 2020 Siesta Tango (dois diagramas
consecutivos)
JUNIOR (Júniores): 1 DO + NhStSq + Tr + ChoLi + HStSq 2020 Swing foxtrot (dois diagramas
consecutivos)
SENIOR (Séniores): 1 DO + NhStSq + Tr + ChoLi + HStSq 2020 ChaCha Patin (dois diagramas
consecutivos)

B- REQUISITOS MÍNIMOS
Todos os atletas devem entregar, previamente, um formulário de “elementos técnicos” do seu
programa, com a sinalização do tempo em que começam a ser executados. Quando os requisitos
para o “Nível Base” de cada exercício não forem preenchidos haverá lugar a penalização.
MINIS (Infantis A e B): N2 iniciação para ambos patinadores
ESPOIR (Iniciados A e B): N3 iniciação para ambos patinadores
CADET (Cadetes): N4 iniciação para ambos patinadores
YOUTH (Juvenis): N4 iniciação para ambos patinadores
JUNIOR (Júniores): N4 iniciação para ambos patinadores
SENIOR (Séniores): N4 iniciação para ambos patinadores
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C- NÍVEIS MÁXIMOS
Em qualquer dos exercícios, as dificuldades apresentadas acima das permitidas, assim como
“repetições”, não serão contabilizadas (nem penalizadas), aplicando-se a avaliação das
primeiras dificuldades executadas para a obtenção do nível máximo.
MINIS (Infantis A e B): DO (L4) + NhStSq (L1) + Tr (L1)
ESPOIR (Iniciados A e B): DO (L4) + NhStSq (L1) + Tr (L1)
CADET (Cadetes): DO (L4) + NhStSq (L2) + Tr (L2) + HStSq (L2)
YOUTH (Juvenis): DO (L4) + FStSq (L2) + Tr (L2) + HStSq (L2)
JUNIOR (Júniores): DO (L4) + FStSq (L3) + Tr (L3) + HStSq (L3)
SENIOR (Séniores): DO (L4) + FStSq (L3) + Tr (L3) + HStSq (L3)

Avaliação e Orientações de Ajuizamento
O Sistema de Ajuizamento utilizado é o White, com exceção do Open Final que será o Rollart.
Para o ajuizamento White devem ser consideradas as seguintes orientações:
PATINAGEM LIVRE E PARES ARTÍSTICOS
O resultado final consiste na soma de duas notas: técnica e artística. A Nota Técnica (A) diz respeito à
execução dos elementos Técnicos: Saltos, Piões e Footwork Sequence, tendo em conta a sua validação,
níveis e qualidade de execução (QOE’s);
A Nota Artística (B) sintetiza as qualidades gerais de patinagem (SkatingSkiils), as transições do programa
(Transitions) e a qualidade/ expressividade/ sincronia dos movimentos na música (Performance) e no
espaço (Choreography). A Nota Artística (B) está directamente relacionada com a Nota Técnica podendo
ser atribuído 0.5 pontos acima a 1.0 abaixo da Nota A. A Nota Artística é dependente da Nota Técnica
uma vez que o programa existe para que o conteúdo técnico possa estar enquadrado com vista a uma
avaliação.
A pontuação máxima atribuída por cada juiz, em cada uma das notas, deve respeitar os seguintes padrões
máximos: “10.0” para Séniores; “9.0” Júniores; “8.0” Juvenis; “7.0” Cadetes; “6.0” para Iniciados/Infantis;
“5.0” para Benjamins/Iniciação.
Penalizações gerais : Quedas: 0,2 na Nota B; Ajoelhar/Deitar no solo mais de 5 segundos, no início ou no
final do programa: 0,3 na nota B; Tempo do programa inferior ao regulamentar: 0,2 em ambas as notas
por cada 10 segundos não patinados; Execução de exercícios não permitidos: 0,5 na Nota A; Vestuário,
deve-se seguir o estipulado pela WS/FPP em vigor, , incorporadas diretamente nas notas pelos Juízes por
indicação do Juiz Árbitro para acelerar o tempo de ajuizamento.
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SOLO DANCE E PARES DE DANÇA
O resultado final consiste na soma de duas notas: técnica e artística. A Nota Técnica diz respeito à execução
dos elementos obrigatórios, tendo em conta a sua validação (Nível) e qualidade de execução (QOE’s); a
Nota Artística sintetiza as qualidades gerais de patinagem de ambos patinadores (SkatingSkiils), as
transições do programa e das posições de par (Transitions) e a qualidade/expressividade/sincronia dos
movimentos de ambos os elementos do par na música (Performance) e no espaço (Choreography).
A pontuação máxima atribuída por cada juiz, em cada uma das notas, deve respeitar os seguintes padrões
máximos: “10.0” para Séniores; “9.0” Júniores; “8.0” Juvenis; “7.0” Cadetes; “6.0” para Iniciados/Infantis.
As penalizações gerais (Quedas, Vestuário, etc.) devem seguir o estipulado pelo regulamento da WS/FPP,
em vigor, incorporadas diretamente nas notas pelos Juízes por indicação do Juiz Árbitro para acelerar o
tempo de ajuizamento.

Para o ajuizamento Rollart as respetivas orientações serão publicadas com uma nova versão atualizada
deste documento.
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