
 

 
 
 
 
 
 
 

TORNEIO DE PATINAGEM ARTÍSTICA 
 

REGULAMENTO 2022 

 

1. OBJETIVO 

1.1. O Torneio de Patinagem Artística da 39ª Seixalíada 2022 tem como objetivo incentivar os jovens a praticar desporto, 
divulgar a modalidade, estimular nos atletas uma competição sã e desenvolver o espírito de equipa entre os 
participantes, proporcionando assim uma grande festa de convívio salutar. 

1.2. Esta prova realiza-se nas instalações do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional na Aldeia de Paio Pires no dia 
8 e/ou 9 de Outubro de 2022 em horário a indicar. 

1.3. A participação no Torneio de Patinagem Artística da 39ª Seixalíada 2022 é aberta a todos os clubes filiados na FPP 
que queiram participar. 

1.4. As inscrições serão abertas a todos os atletas dos escalões Infantis, Iniciados, Cadetes, Juvenis, 
Juniores e Seniores. 

 

2. PROVAS A DISPUTAR 

O Torneio de Patinagem Artística da 39ª Seixalíada 2022 terá as componentes de Patinagem Livre e Solo Dance 

TORNEIO DE PATINAGEM LIVRE: 

• O Torneio de Patinagem Livre será repartido em 2 Grupos (A e B) 

Escalão / Grupo A (Sem Mínimos) B (Com Mínimos) 

Infantil Até Nível 2 de Disciplina Nível 3 de Disciplina 

Iniciados Até Nível 3 de Disciplina Nível 4 de Disciplina 

Cadetes Até Nível 3 de Disciplina Nível 4 de Disciplina 

Juvenis Até Nível 3 de Disciplina Nível 4 de Disciplina 

Juniores Até Nível 3 de Disciplina Nível 4 de Disciplina 

Seniores Até Nível 3 de Disciplina Nível 4 de Disciplina 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. As provas serão separadas por especialidade, escalão, grupo (quando aplicável). Não será efetuada separação por 
género. 

2.2. As provas dos participantes na especialidade de Patinagem Livre, deverão apresentar a duração nesta tabela: 

Escalão/Grupo Formação (A) Competição (B) 

Infantis Tempo: 1’30’’ a 2’00’’ +/- 30’’ Tempo: 2’45’’ +/- 10’’ 

Iniciados Tempo: 1’30’’ a 2’00’’ +/- 30’’ Tempo: 2’00’’ +/- 05’’ 

Cadetes Tempo: 1’30’’ a 2’00’’ +/- 30’’ Tempo: 2’30’’ +/- 05’’ 

Juvenis Tempo: 1’30’’ a 2’00’’ +/- 30’’ Tempo: 2’30’’ +/- 05’’ 

Júniores Tempo: 1’30’’ a 2’00’’ +/- 30’’ Tempo: 2’45’’ +/- 05’’ 

Séniores Tempo: 1’30’’ a 2’00’’ +/- 30’’ Tempo: 2’45’’ +/- 05’’ 

 
2.3. As provas dos participantes na especialidade de Patinagem Livre, deverão apresentar os seguintes elementos: 

Escalão/Grupo Formação (A) Competição (B) 

Infantis • Sequência de Passos: 

o Uma footwork sequence, mínimo nível 
base 

• Piões: 

o No Máximo, podem ser executados no 

programa dois (2) momentos de pião, sendo 

obrigatório a apresentação de pelo menos uma 

(1) Combo Spin com o máximo de três (3) 

posições. Se apresentado duas (2) combo spin 

estas deverão ser diferentes entre si 
O Apenas podem ser executados Upright 
Spins ou Sit Spins.  
Nota: Não será considerado como Spin, o pião 
Upright Spin a dois pés 

O O Sit Spin não pode ser apresentado mais do 
que uma (1) vez no programa 

• Saltos: 

o Poderá apresentar no máximo nove (9) 
saltos 

o Podem apresentar todos os saltos de uma (1) 
rotação e Axel 

o No máximo pode conter duas (2) Combo 
Jump diferentes com o máximo de quatro 

(4) saltos 

o O mesmo salto de uma (1) rotação não pode 
ser apresentado mais que três (3) vezes e o Axel 
uma (1) vez (isolado ou em combinação) 

Deverá ser executado o Programa 
Longo de acordo com o Regulamento 
Técnico de Patinagem Livre para 2021 
(Rules for Artistic Skating-Free Skating 
2021) 

Iniciados Deverá ser executado o Programa Curto 
de acordo com o Regulamento Técnico 
de Patinagem Livre para 2021 (Rules for 
Artistic Skating-Free Skating 2021) Cadetes 

Juvenis 

Júniores 

Séniores 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Na Classificação Individual, será utilizado o sistema de avaliação Rollart, devendo, face à especificidade da prova, 

ser observadas seguintes adaptações para o grupo de Formação (A): 

2.4.1. Quando o número máximo de elementos for atingido, os seguintes não terão valor técnico. Assim, os elementos 

extra apresentados, não terão valor técnico, mas não serão penalizados. 

2.4.2. Não será permitida a realização de qualquer review pelo Painel Técnico. 

2.4.3. As quedas terão uma penalização de 1,0 ponto. 

2.4.4. Os elementos de salto ou de piões não permitidos, são considerados como elementos ilegais, como tal não têm 

valor técnico. 

2.4.5. Qualquer elemento de pião será confirmado pelo painel técnico quando um patinador completar no mínimo três 

(3) rotações para Solo Spins e duas (2) rotações para Combo Spins, quando as características básicas de cada 
posição são corretamente executadas 

2.4.6. Para que a footwork sequence e a choreografic sequense sejam identificadas sem equívocos pelo Painel Técnico, 

seve ser indicado, para cada atleta, na folha de elementos em anexo, a posição que cada um destes elementos 
ocupa no programa (Ex. 2ª elemento FoSq; 4º elemento Chsq). A referida folha deverá ser remetida por email para 
patinagem.cpsn@gmail.com, até às 24h00m do dia 6 de outubro. 

2.5. Para o cálculo da classificação Coletiva, será utilizado o sistema WHITE. 

 

TORNEIO DE SOLO DANCE: 

• O Torneio de Solo Dance não será repartido entre Formação e Competição, competindo todos entre si. 

2.5. As provas serão separadas por escalão. Não será efetuada separação por género. 

2.6. Deverá ser executado o programa de Dança Livre de acordo com o definido no Regulamento Técnico de Solo Dance 

para 2022 (Rules for Artistic Skating - Solo Dance 2022). 

2.7. O Ajuizamentos das provas de Solo Dance será efetuado através do sistema ROLLART, no entanto encontra-se 
pendente da disponibilidade de Juízes da especialidade, em caso de indisponibilidade utilizaremos o sistema WHITE 

2.8. Na Classificação Individual, será utilizado o sistema de avaliação ROLLART. 

2.9. Para o cálculo da classificação Coletiva, será utilizado o sistema WHITE. 
 

3. INSCRIÇÃO 

3.1. Cada Clube poderá inscrever apenas 1 (uma) Equipa em cada grupo, i.e, 1 (uma) Equipa de Formação + 1 (equipa) 

Equipa de Competição de Patinagem Livre + 1 (equipa) Equipa de Solo Dance, não havendo limite mínimo nem 

máximo de inscrições (serão aceites as primeiras 200 inscrições)  

3.2. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias 

3.3. As inscrições deverão dar entrada até às 24h00m do dia 23 de Setembro de 2022 (6ªFeira) 

no Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional e enviados por email, para: 

• patinagem.cpsn@gmail.com 

  

patinagem.cpsn@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

3.4. Qualquer alteração das equipas deverá ser feita por atletas dos respetivos escalões e inscritos como suplentes. 

Esta alteração deverá ser comunicada ao diretor de prova até 30 minutos antes do início da prova. 

3.5. As músicas em formato MP3 deverão ser enviadas, no ato da inscrição, através da plataforma “wetransfer” para o 

email patinagem.cpsn@gmail.com 

3.6. A Comissão Organizadora da 39ª Seixalíada poderá encerrar as inscrições, antes do prazo indicado anteriormente, 

caso o limite máximo de inscrições seja atingido. 

 

4. SORTEIO 

O sorteio para o horário das provas realiza-se neste clube no dia 27 de Setembro de 2022. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Será apurada, uma classificação por equipas e uma classificação individual. 

5.2. A classificação individual será determinada por escalão conforme as normas da FPP, utilizando o sistema Rollart. 

5.3. A classificação coletiva, será elaborada conforme o regulamento WHITE 

Nota: Se duas equipas obtiverem a mesma pontuação, será considerada a vencedora a equipa que apresentar uma 

média de idades inferior. 

5.4. A classificação Absoluta, será determinada pela soma das notas das notas das disciplinas de Patinagem Livre e Solo 
Dance. 

 

6. PRÉMIOS 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 

INDIVIDUAL:  

1.º Classificado por escalão - medalhões dourados 

2.º Classificado por escalão - medalhões dourados 

3.º Classificado por escalão - medalhões dourados 

PATINAGEM LIVRE: 

1.ª Equipa classificada - medalhões dourados a todos os atletas da equipa. 

2.ª Equipa classificada - medalhões prateados a todos os atletas da equipa. 

3.ª Equipa classificada - medalhões acobreados a todos os atletas da equipa. 

SOLO DANCE: 

1.ª Equipa classificada - medalhões dourados a todos os atletas da equipa. 

2.ª Equipa classificada - medalhões prateados a todos os atletas da equipa. 

3.ª Equipa classificada - medalhões acobreados a todos os atletas da equipa. 
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ABSOLUTA: 

Somatório de pontos da equipa de Patinagem Livre e Solo Dance: 

Troféu para a 1.ª Equipa classificada 

Troféu para a 2.ª Equipa classificada  

Troféu para a 3.ª Equipa classificada  

 

7. CERIMÓNIA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO  

7.1. Na Cerimónia de Abertura e Encerramento é obrigatória a presença dos atletas de todos os 

clubes e o respetivo estandarte que se encontrem em prova no dia da respetiva cerimónia. 

7.2. Todos os Prémios serão entregues na Cerimónia de Encerramento. 

7.3. É obrigatório a utilização do “Fato de Escola” nas cerimónias de Abertura e 

Encerramento. 

 

8. ORGANIZAÇÃO 

8.1. Comissão Técnica para a 39ª Seixalíada, do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional e da Câmara Municipal do 
Seixal. 

8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, Técnicos da Associação de Patinagem de Setúbal 
e Delegados em prova. 

 

 

Aldeia de Paio Pires, 06 de Setembro de 2022 
 
 

NOTA: Qualquer esclarecimento contactar: 

Renato Duarte - Tlm. 919 612 036 

Pedro Martins - Tlm. 967 285 971 


