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REGULAMENTO GERAL DA FCPA 
 

CAPÍTULO I 
→ DA COMPETENCIA E FINALIDADE 

 
  ARTIGO 1º - A Federação Catarinense de Patinação Artística é denominada neste Regulamento pela 
Sigla – FCPA, responsável pela supervisão do Campeonato Catarinense de Patinação Artística, que é da 
competência desta Federação em parceria com Associações, Clubes, Grupos, Fundações e Entidades a ela 
filiadas.       
 

ARTIGO 2º - O Campeonato Catarinense de Patinação Artística têm como objetivos gerais, defender 
a permanente valorização da Patinação Artística, tendo em vista o aprimoramento técnico e o melhor 
desempenho esportivo, bem como os princípios de fraternidade entre os aficionados e as entidades 
congêneres; Ampliar o quadro de competições e o número de competidores, buscando divulgar a Patinação 
Artística, com o intuito de motivar novos adeptos à prática das modalidades desenvolvidas na Patinagem, 
possibilitando assim, a qualificação dos atletas, técnicos, árbitros do Estado de Santa Catarina, ligados às 
Associações, Clubes, Grupos, Fundações, Entidades Filiadas e Associações, filiados a FCPA.     
 

ARTIGO 3º - O Campeonato Catarinense de Patinação Artística tem como objetivos principais, o 
aprimoramento dos atletas praticantes, buscando os melhores valores em aptidão técnica e equilíbrio 
emocional para a formação da “Seleção Catarinense de Patinação Artística”, que deverá representar o 
Estado de Santa Catarina em competições Nacionais e Internacionais.     
                

ARTIGO 4º - Competem somente à FCPA autorizar as Associações, Clubes, Grupos, Fundações e 
Entidades Filiadas, e estas a seus filiados (atletas, técnicos e coreógrafos) com registro na FCPA. A FCPA a 
título de incentivo poderá aceitar a participação como convidados, de clubes de outros estados na categoria 
internacional, cujo valor da inscrição segue o Regimento Geral Taxas da FCPA e CBHP.    

 
CAPÍTULO II 

→ DA TEMPORADA OFICIAL 
 

ARTIGO 1º - A Temporada Estadual de Patinação Artística é composta de competições anuais, 
independentes entre si, tendo 03 (três) Eventos do Campeonato Catarinense, denominados doravante 
"eventos", constantes do Calendário Oficial da Temporada, que inicia em 01 de janeiro a 31 de dezembro do 
ano corrente.  

 
Parágrafo único - Fica definida a sequência de Eventos do Campeonato Catarinense que acontecerão 
durante o ano corrente: Torneio Nacional e Campeonato Brasileiro (1.° Campeonato); Aspirantes e 
FCPA (2.° Campeonato); Aspirantes, Torneio Nacional, Campeonato Brasileiro e FCPA (3.º 
Campeonato)     
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CAPÍTULO III 
→ DAS COMPETIÇÕES 

 
ARTIGO 1º - A temporada oficial é composta dos Campeonatos Catarinenses e Festival Catarinense 

de Shows:     
 

 ARTIGO 2º - Os Campeonatos Catarinenses serão realizados em 03 (três) fases no Estado de Santa 
Catarina, ambos seguirão como diretrizes: Do Regulamento do Campeonato Catarinense, redigido e regido 
pela FCPA; Do Regulamento do Torneio Nacional, redigido e regido pela CBHP; Do Regulamento do 
Campeonato Brasileiro de Patinação Artística, redigido e regido pela CBHP; Do Regulamento do Open 
Sudamericano de Patinação Artística da Confederação Sudamericana de Patinação, redigido e regido pela 
CSP; Do Regulamento do Comitê Internacional de Patinação Artística, redigido e regido pela WS a ser 
realizado nas Categorias:   

 
Parágrafo 1 - Do Regulamento do Campeonato Catarinense: 
 
ü Mod.: Livre apresentação - As categorias são formadas por patinadores do gênero Feminino e 

Masculino:   
   →   Categoria Base ↔ Duas divisões de idade, até 06 anos e 07 anos em diante. O atleta poderá 

participar várias temporadas nesta categoria. Não competitiva. Será permitida a participação de 
duplas mistas nesta categoria.   

 
ü Mod.: Livre competição - As Categorias são separadas por gênero Feminino e Masculino:   
→    Categoria Iniciante ↔ até 06 anos, 07 e 08 anos, 09 e 10 anos, 11 e 12 anos, 13 e 14 anos, 15 e 

16 anos, 17 e 18 anos, 19 a 29 anos e 30 anos em diante;   
→  Cat.: Dupla Mista ↔ DM1: até 10 anos, DM2: 11 a 13 anos, DM3: 14 a 16 anos, DM4: 17 ou + 

anos. As duplas são formadas por dois patinadores, sendo um do gênero Feminino e outro 
Masculino, separadas por idade, valendo a idade do mais velho. 

 
ü Mod.: Dança competição - As categorias são formadas por patinadores do gênero Feminino e 

Masculino: 
→    Cat.: Free Dance FCPA ↔ FDSC1: até 06 anos, FDSC2: 07 e 08 anos, FDSC3: 09 e 10 anos, FDSC4: 

11 e 12 anos, FDSC5: 13 anos ou mais;   
Obs.: O atleta que participar da Categoria Free Dance Torneio Nacional ou Classe Internacional não 
poderá participar da categoria Free Dance FCPA, sendo a mesma criada para atletas iniciantes na 
categoria Free Dance.  
 
ü Mod.: Show individual / dupla competição - As categorias são formadas por patinadores do 

gênero Feminino e Masculino: 
→    Cat.: Michele Áurea Bezerra ↔ MAB Junior: 17 a 30 anos, MAB Sênior: 31 em diante e MAB 

DM1: 20 a 30 anos, MAB DM2: 31 em diante anos. Valendo a idade do mais velho nas 
modalidades “MAB DM1” e “MAB DM2”;   

 
Parágrafo 2 - Do Regulamento dos Torneios Nacionais da Confederação Brasileira de Hóquei e 
Patinação - (CBHP):   
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Documento integral disponível em: 
https://www.cbhp.com.br/site/wp-content/uploads/2018/11/CBHP-PAT-ART-Regulamento-2019-
versao-formatada-18-11-2018.pdf 
 
Parágrafo 3 – Do Regulamento dos Opens Sudamericanos de Patinação Artística da Confederação 
Sudamericana de Patinação - (CSP):   
 
Documento na íntegra disponível em: 
https://www.cbhp.com.br/site/wp-content/uploads/2018/11/Reglamento-INTL-CSP-2019.pdf 

 
Parágrafo 4 – Do Regulamento dos Campeonatos Mundiais de Patinação Artística – Regulamento 
do Comitê Internacional de Patinação Artística (Word Skate – WS):   
 
Documentos na íntegra disponível em (somente em inglês): 
http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-books.html 
 
Parágrafo 5 – Do regulamento do Festival Nacional Aberto de Shows de Patinação Artística – Alfredo 
Garcia Soza, ser realizado nas categorias:  
  
→ Cat.: Mini-Grupo:       De 6 a 12 participantes – Até 5 minutos;  
→ Cat.: Produção:            Mínimo de 12 participantes – 6 a 10 minutos;  
→ Cat.: Grupo:               Mínimo de 13 participantes máximo de 30 – 4min a 5min10seg          – 

 Segue regulamento CBHP  
 
OBS.: A categoria grupo segue regulamento CBHP, as demais seguem regulamento FCPA.  

  
Haverá premiação nas seguintes categorias:   
ü Melhor Mini-grupo Infantil;  
ü Melhor Grupo Infantil; 
ü Melhor Produção Infantil;  
ü Melhor Mini-grupo Sênior;  
ü Melhor Grupo Sênior;  
ü Melhor Produção Sênior;  
ü Melhor Coreógrafo; 
ü Melhor Figurino;  
ü Melhor Trilha Sonora;  

 
CAPÍTULO IV 

→ DAS PREMIAÇÕES 
 

ARTIGO 1º - Nos Campeonatos Catarinenses e Torneios Nacionais de Patinação Artística (utilizando 
o Regulamento do Campeonato Catarinense e do Torneio Nacional CBHP) a organização do evento oferecerá 
medalhas (padronizadas pela FCPA) para os atletas que obtiverem a classificação de primeiro, segundo, 
terceiro, quarto e quinto lugares.  
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Parágrafo 1 - Na “Categoria Base”, não haverá classificação dos participantes. Todos os Atletas 
participantes da Categoria Base receberão medalhas douradas (padronizadas pela FCPA).   
   
Parágrafo 2 - Não haverá premiação por agremiação. 
 
Parágrafo 3 - O Sediante decidirá ofertar ou não o certificado de participação (Atletas, Técnicos, 
Árbitros, Mesários, Associações, Clubes, Grupos, Fundações e Entidades) aos participantes do 
evento.       
 
ARTIGO 2º - Nos Festivais Catarinenses e Nacionais de Shows de Patinação Artística a organização 
do evento oferecerá somente um troféu por categoria de cada modalidade, ou seja, somente o 
que for considerado o melhor.   
   
Parágrafo 1 - Não haverá medalhas e/ou troféus de participação.    
 
Parágrafo 2 - Não haverá premiação por agremiação.     
 
Parágrafo 3 - Não haverá Certificados para Atletas, Técnicos, Árbitros, Mesários, Associações, 
Clubes, Grupos, Fundações e Entidades Participantes do evento.    

 
CAPÍTULO V 

→ DO QUADRO DE ARBITRAGEM 
   

ARTIGO 1º - Os Especialistas, Assistentes, Juízes e Pontuadores serão selecionados e indicados pela Diretoria 
Arbitral da FCPA. Cabe a ele selecionar os profissionais acima descritos que possuam boa qualificação, que 
estejam atualizados em relação as regras atuais do desporto, devendo ser priorizado àqueles que são 
Federados à FCPA e as demais Federações Estaduais.  
 
ARTIGO 2º  - Serão chamados no mínimo cinco (05) Juízes, um (01) Especialista Técnico e um (01) pontuador 
e um (01) assistente técnico em cada Campeonato Catarinense da Temporada. Prioriza-se por àqueles que 
possuam certificação internacional ou nacional. Caso não se tenha qualquer dos profissionais acima 
descritos para participação do evento, o Diretor Arbitral da FCPA poderá convocar outro profissional que 
detenha notório conhecimento sobre o desporto, com a devida anuência da Presidente da FCPA, bem como 
do Diretor Técnico da FCPA.  
   
ARTIGO 3º - Os profissionais acima descritos para participarem dos Campeonatos Catarinenses devem 
obrigatoriamente seguir todos os regulamentos vigentes, principalmente àqueles dispostos pela WS (World 
Skates), CBHP (Confederação Brasileira de Hoquei e Patinação), além do Estatuto da FCPA. 
 
ARTIGO 3º - Em caso de qualquer descumprimento dos regulamentos e Estatuto descritos durante as 
competições, o Diretor Arbitral, juntamente com o Presidente da FCPA, possuem o dever de analisar a 
conduta do profissional. 
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CAPÍTULO VI 

→ DAS INSCRIÇÕES 
 

01) O sorteio da ordem de saída será gerado automaticamente pelo sistema de inscrições online.  
    
 02) Em todas as classes, modalidades e categorias as notas serão fechadas. A avaliação dos atletas será feita 
pelos sistemas de cálculo disponibilizados por cada entidade superior (WS, CBHP). Ou ainda a utilização do 
sistema “White” para provas ainda não adequadas ao novo sistema.  
 
03) A idade base para participação: 1º de janeiro do ano da competição.    
      
04) Não haverá limite máximo de inscrições por categoria. 
    
05) Não haverá limite máximo de atletas inscritos por agremiação.      
 
06) As categorias serão divididas por exercícios obrigatórios e subdivididas por idade.    
  
07) Não será restituído nenhum valor em dinheiro ao patinador ou a equipe que desista ou esteja 
impossibilitado de participar do torneio.      
 
08) Somente poderão adentrar nas áreas restritas do Evento (quadra, área de concentração), técnicos e 
atletas em competição. Somente as pessoas autorizadas pelo diretor de prova, poderão ter acesso à área 
reservada aos juízes e pontuadores.   
   
09) Conforme os termos do inciso III, do Art.2º, da Lei nº 93696/98, de 01 de setembro de 1998; Resolução 
Nº 013/99 – CONFEF, de 29 de outubro de 1999; Somente poderão atuar como técnicos pessoas que 
possuam seu número de registro e/ou apresente declaração da Associação, Clube, Fundação ou  Entidade 
responsável pelo Técnico, estando a declaração assinada pelo profissional da área devidamente credenciado 
no CREF de seu Estado, que deverá estar acompanhando tanto a Equipe como o Técnico durante o Evento. 
O Técnico terá que apresentar no primeiro Congresso Técnico do evento sua credencial (Cédula de 
Identidade Profissional, declaração de Registro do CREF/SC) ou apresentar seu tutor juntamente com a 
declaração.      
 
10) As inscrições serão realizadas através de sistema online, bem como, a emissão da nota de débito para 
pagamento das inscrições / filiações 
  
12) O Recibo de Depósito das inscrições / filiações deverão ser digitalizados e enviados aos e-mails da 
FCPA. – fcpa.sc@outlook.com  
 
13) Os valores referente as inscrições e filiações devem ser consultados no Regimento Geral de Taxas da 
temporada vigente. (Documento disponibilizado anexo ao regulamento)  
       
14) Toda e qualquer reclamação a respeito do evento, deverá ser encaminhada por escrito e com a 
assinatura do Presidente, Dirigente ou Técnico da equipe reclamante para a Direção Geral, no prazo máximo 
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de 1 (uma) hora após o incidente ou da divulgação do resultado da prova. A Direção Geral responderá, 
também por escrito e com a assinatura do responsável, assim que a reclamação for avaliada e esclarecida.    
    
15) Casos indisciplinares e outras ocorrências não mencionadas, neste Regulamento, serão da competência 
da Federação Catarinense de Patinação Artística, obedecendo-se os Regulamentos da Federação, CBHP e 
World Skate.  

REGULAMENTO TÉCNICO ↔ TEMPORADA/2019 
PARA AS CATEGORIAS FCPA 

  
 01) Quando houver mais de 20 atletas inscritos na mesma prova, esta PODERÁ por avaliação da 
direção técnica, ser dividida em duas provas. Por exemplo, “Categoria Iniciante 09 e 10 anos”, seria dividida 
em “Iniciante 09 anos” e “Iniciante 10 anos”. 
 

02) O atleta que se classificar em primeiro lugar, não será obrigado a subir de categoria para a 
próxima temporada, sempre respeitando a modalidade participada. O atleta está proibido de descer de 
categoria independente da classificação obtida em torneios anteriores. Exceto no caso de mudança da 
categoria proposta ou subsequente.  
  

03) Não haverá penalização para repetição de elementos, todavia, se o elemento repetido exceder o 
número máximo indicado para a categoria, este elemento excedente não será somado aos demais. 
  

04)  O critério de descontos será conforme o regulamento Word Skate. 
 

05)  Na modalidade Duplas Mistas vale a idade do mais velho. 
  

06) O julgamento será realizado com o sistema RollArt sempre que disponível para a categoria. Em 
caso de indisponibilidade a prova será julgada com o sistema “White”. 

 
PARA TODAS AS CATEGORIAS – BASE ATÉ INTERNACIONAL 

  
07) É obrigatório o uso do colant oficial da agremiação nos treinos oficiais do campeonato, ou seja, 

não poderá ser utilizado outro tipo de vestimenta para treinos.  
   

08) Cada clube deverá trazer as músicas de seus atletas gravadas em MP3 em “Pen Drive” com 
identificação no arquivo, do Nome do Atleta – Modalidade / Classe e Categoria – EX: André Ribas - Adulto 
Nível II – Livre Masculino.   

 
 Parágrafo 1º - TODAS AS MÚSICAS DISPONIBILIZADAS PELAS CLUBES, DEVERÃO SER 
EXCLUÍDAS PELA ORGANIZAÇÃO APÓS O USO NO EVENTO. A Direção Geral do torneio não se 
responsabilizará por danos causados aos “Pen Drives” dos clubes.   
 Parágrafo 2º - Caso a Associação, Clube, Fundação ou Entidade participante prejudique o 
andamento do evento (mais de 05 minutos) devido a problemas causados pelo não cumprimento 
das normas referentes às músicas, o infrator será penalizado em R$ 20,00 por música.   
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09)  Havendo interrupção durante a apresentação do patinador, serão avaliadas as causas e 
atribuídas as recomendações da World Skate, conforme o documento abaixo (página 10); 
http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-
books.html?download=2777:official-regulation-artistic-general-2019 
 

10) As regras referentes a vestimenta seguirão as definições do regulamento World Skate (WS), 
conforme documento abaixo (2.1 Costume Requirements – página 04) 
http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-
books.html?download=2776:official-regulation-artistic-free-2019 
  

11) As músicas para todas as categorias poderão ser tanto instrumentais como cantadas, contanto 
que não violem os princípios éticos e morais. 
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CATEGORIA BASE – INDIVIDUAL OU DUPLA 
Até 2min 

Categoria de apresentação, não competitiva. Destinada principalmente a iniciação dos atletas no ambiente 
de competições. Será dividida em dois grupos de idade.  

 
• BASE ATÉ 06 ANOS 

Elementos Obrigatórios: 
 

o Dois lobes de impulsos externos de frente, contendo pelo menos quatro impulsos em cada direção. 
(Desenvolver a qualidade do deslocamento, a utilização dinâmica dos joelhos e um posicionamento 
coerente do corpo em relação ao sentido em que se esta patinando); 
  

o Abre e fecha / balão de costas em linha reta. (Desenvolver a segurança e capacidade para andar de costas);  
 

o Uma sequência de avião / carrinho apresentada com ambos os membros inferiores, em linha reta ou curva. 
Pode ser apresentada de frente ou de costas. (Desenvolver correto posicionamento nas posições de avião 
/ carrinho, principalmente quanto a direção do quadril / joelho de base durante as duas posições); 

 
o Uma Step Sequence – Eixo longo, podendo ser composta por X-rolls, cruzados na frente, cruzados atrás, 

lobes de eixo externo / interno, swings e viradas de 3. Obrigatório incluir pelo menos uma rotação para 
cada direção (horário e anti-horário); (Compreender basicamente a estrutura de uma StSq, de forma que 
futuramente essas habilidades de base contribuam na construção de uma StSq de maior complexidade); 

 
o Uma Figura que demonstre alongamento / flexibilidade. Pode ser apresentada de frente ou de costas. 

(Desenvolver o ganho de flexibilidade para a execução das diversas posições específicas que compõe as 
modalidades de livre, dança, entre outras) 

 
• BASE 7 ANOS EM DIANTE (SEM LIMITE DE IDADE) 

Elementos Obrigatórios: 
 

o Dois lobes de impulsos externo de frente ou impulso cruzado de frente (run / progressivos), contendo pelo 
menos quatro impulsos em cada direção. (Desenvolver a qualidade do deslocamento, a utilização dinâmica 
dos joelhos e um posicionamento coerente do corpo em relação ao sentido que se esta patinando); 
  

o Dois lobes de impulsos cruzados de costas (X-Stroke / XS), contendo pelo menos quatro impulsos em cada 
direção. (Desenvolver a qualidade do deslocamento, a utilização dinâmica dos joelhos e um posicionamento 
coerente do corpo em relação ao sentido que se esta patinando);  
 

o Uma sequência de avião / carrinho apresentada com ambas as pernas, em linha reta ou curva. (Desenvolver 
correto posicionamento nas posições de avião / carrinho, principalmente quanto a direção do quadril / 
joelho de base durante as duas posições); 

 
o Uma Step Sequence – Eixo longo, podendo ser composto X-rolls, cruzados na frente, cruzados atrás, lobes 

de eixo externo / interno, swings e viradas de 3. Obrigatório incluir pelo menos uma rotação para cada 
direção (horário e anti-horário); . (Compreender basicamente a estrutura de uma StSq, de forma que 
futuramente essas habilidades de base contribuam na construção de uma StSq de maior complexidade); 
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o Uma Figura que demonstre alongamento / flexibilidade (Billman, posição de sit forward, Posição de Camel 

Forward, bandeira, anel). (Desenvolver o ganho de flexibilidade para a execução das diversas posições 
específicas que compõe as modalidades de livre, dança, entre outras) 

 

CATEGORIA INICIANTE 
Até 2min 

Categoria competitiva. Tem como objetivo principal, oferecer a formação de uma base coesa capaz de 
preparar o atleta para as categorias de Aspirantes, Torneio Nacional e Internacional. 

DIVISÃO DE IDADES: (Considerando 1º de janeiro)  
 

Até 06 anos 15 e 16 anos 
07 e 08 anos 17 e 18 anos 
09 e 10 anos 19 a 29 anos 
11 e 12 anos  30 anos em diante 
13 e 14 anos  

 
Elementos Obrigatórios: 
 

o 1 Salto Inglês / Waltz Jump Isolado (pode ser apresentado até duas vezes);  
 

o 1 Corrupio de duas bases interno, mínimo 4 voltas e um 1 corrupio de duas bases externo (spot), mínimo 
uma volta. (Importante que seja definido o eixo de execução de forma que o corrupio se mantenha 
centralizado durante toda sua execução); 
 

o Uma STSQ (Eixo longo), contendo no mínimo 4 dificuldades sendo, pelo menos uma delas no sentido 
horário e uma delas no sentido antihorário. Apresentar ao  menos um movimento de corpo que tire o corpo 
do centro de gravidade. Dificuldades permitidas: mohawk, choctow, três, duplo três e swings. Cada 
dificuldade pode ser repetida no máximo 2 vezes. (Desenvolver a qualidade de execução dos arcos de 
entrada / saída visando futuramente estar adaptado a realizar uma StSq de maior nível); 

 
o Dois lobes de impulso cruzado de frente e dois lobes de impulso cruzado de costas, mínimo de 4 impulsos 

em cada direção. (Desenvolver a qualidade do deslizamento em todas as direções e principalmente a ação 
dos joelhos durante os impulsos); 
 

o Sequência coreográfica, inicio e fim a partir de uma posição parada, partindo de uma lateral até a outra da 
pista. É permito realizar figuras, compassos, viradas, inna bauer (meia lua) entre outros movimentos 
coreográficos que demonstrem teatralidade e forte conexão com a música. (Demonstração de habilidade 
em se expressar de acordo com a música / tema. Habilidade de ritmo e musicalidade. Diversidade na 
execução de passos e viradas); 

 
o Uma Figura que demonstre alongamento / flexibilidade (Billman, posição de sit forward, Posição de Camel 

Forward, bandeira, posição de upright foward, sonja, entre outras). (Desenvolver o ganho de flexibilidade 
para a execução das diversas posições específicas que compõe as modalidades de livre, dança, entre outras) 
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CATEGORIA FREE DANCE FCPA 
Até 2min 

Categoria competitiva. Tem como objetivo oferecer um nível de entrada para as demais categorias de solo 
dance / dança presentes nos regulamentos superiores.  

 
DIVISÃO DE IDADES: (Considerando 1º de janeiro)  

 
Até 06 anos 15 e 16 anos 
07 e 08 anos 17 e 18 anos 
09 e 10 anos 19 a 29 anos 
11 e 12 anos  30 anos em diante 
13 e 14 anos  

 
Elementos Obrigatórios: 
 

o Uma STSQ (Eixo longo), inicio parado, contendo no mínimo 4 dificuldades, sendo pelo menos uma delas no 
sentido horário e uma delas no sentido anti-horário. Dificuldades permitidas: mohawk, choctow, três, 
duplo três. Cada dificuldade só pode ser repetida no máximo 2 vezes. (Desenvolver a qualidade de execução 
dos arcos de entrada / saída visando futuramente estar adaptado a realizar uma step sequence de maior 
nível);  
 

o Uma STSQ (Semicírculo), inicio parado, deve ser iniciado e concluído sobre o eixo longo, contendo pelo 
menos 4 dificuldades. Dificuldades permitidas: mohawk, choctow, três, duplo três. Cada dificuldade só 
pode ser repetida no máximo 2 vezes. (Desenvolver a qualidade de execução dos arcos de entrada / saída 
visando futuramente estar adaptado a realizar uma step sequence de maior nível);  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
o Sequência coreográfica, inicio e fim a partir de uma posição parada, partindo de uma lateral até a outra da 

pista. É permito realizar figuras, compassos, viradas, innar bauer (meia lua) entre outros movimentos 
coreográficos que demonstrem teatralidade e forte conexão com a música. (Demonstração de habilidade 
em se expressar de acordo com a música / tema. Habilidade de ritmo e musicalidade. Diversidade na 
execução de passos e viradas); 
 
 

 

Inicio Inicio 
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CATEGORIA MAB FCPA 
Até 2min 

Categoria com ênfase no quesito performance em relação aos demais componentes (Performance = 100% 
enquanto demais componentes = 50%) 

 
DIVISÃO DE IDADES: (Considerando 1º de janeiro)  

 
MAB Júnior 17 a 30 anos 
MAB Sênior Acima de 31 
MAB DM1 20 a 30 anos 
MAB DM2 Acima de 31  anos 

 
 
Elementos Obrigatórios: 
 

o Julgamento baseado no sistema “RollArt”, com a utilização dos componentes artísticos como critério de 
pontuação. Os quatro componentes são: HABILIDADE, TRANSIÇÕES, COREOGRAFIA e PERFORMANCE. 
Reforçando que o princípio dessa categoria é o quesito “show”, por esse motivo, o componente 
performance recebe um peso maior em relação aos demais.  
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ANEXOS 
 

1. Figuras de Alongamento Reconhecidas 
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