
 

 

BOLETIM NO.3. 2013 

INFORMAÇÕES DO NOVO COMITÊ CIPA 

 

Breves detalhes sobre todos os temas abordados durante o Seminárioi CEPA 2013, 

são dados a seguir:  

PRECISÃO 

Palestrante: Giovanna Galuppo 

Foi analisada a forma como a patinação de precisão vem evoluindo de 2007 até 2012. 

O primeiro e o segundo lugar de cada competição mundial foram analisados. O 

objetivo era entender onde a patinação de precisão vai e se é realmente o que a 

patinação artística quer. O resultado é uma proposta de novas regras para limitar a 

execução de elementos técnicos. Essa proposta será discutida pela CIPA em breve, e 

também na reunião a ser realizada durante o Campeonato Europeu de Show / 

Precisão em Modena, Itália no início de Maio. 

PARES 

Palestrante: Patrick Venerucci 

Todos os elementos técnicos foram analisados. A qualidade dos elementos realizados 

foi o verdadeiro objeto da palestra. Vídeos do Campeonato Mundial de 2013 foram 

exibidos e também vídeos de Competições de Cadete. 

FIGURAS 

Palestrante: Renate Heinz 

Na pista, com a ajuda de patinadores, foram realmente julgadas as performances dos 

atletas em grupos de figuras do Sênior. Depois, cada exercício, as notas e colocações 

foram mostrados por todos os árbitros e discutidas com os treinadores. 

FREE 
Palestrante: Gabriele Quirinio 

Antes do início, Teri Sedej e Gonda Verbuggen da CEPA falaram sobre todas as 

mudanças das regras para 2013. Houve uma boa discussão sobre algumas regras e 

todos concordaram com a forma de aplicá-las. Gabriele Quirini apontou todas as 

características para que saltos e giros sejam executados com alta qualidade. Depois 

pediu que os árbitros julgassem seis programas de curto. Depois do julgamento todos 

os elementos foram analisados para verificar em detalhes se o conteúdo técnico era 

de qualidade e se a pontuação atribuída estava correta.  

É muito importante que todos os países passem as informações sobre os 

elementos de livre para os técnicos e patinadores, a fim de que ninguém seja 

penalizado por não saber as novas regras. 

Programa bem equilibrado  

Todos os corrupios deverão ser distribuídos uniformemente ao longo do programa. Isto 

significa que entre os dois corrupios no programa longo, devem haver, pelo menos, 

dois outros elementos diferentes (pelo menos um footwork e um salto). A dedução de 

0,5 na nota B será dada pelo árbitro, para um programa que não é bem equilibrado. 



 

NEM O FOOTWORK OU O SALTO PODE SER SUBSTITUÍDO POR QUALQUER 

OUTRO TIPO DE ELEMENTO!!!  

ATENÇÃO! ARABESCO NÃO É UM FOOTWORK. E O FOOTWORK TEM QUE 

USAR PLEO MENOS ¾ DA PISTA. 

COREOGRAFIA 

Palestrante: Sandro Guerra 

Algumas dicas históricos foram dadas para definir corretamente os vários estilos da 

dança: Clássico, Neo Clássico, Moderno, Contemporânea. Os árbitros devem 

reconhecer estes estilos nas coreografias de patinação e foram vistos DVDs muito 

interessantes de todos os estilos de dança que foram possíveis, e a aplicação da 

verdadeira arte da dança  para o mundo da patinação artística. 

DANÇA E SOLO DANCE 

Palestrantes: Lorenza Residori e Hugo Chopouto 

Todas as Danças para 2013 foram analisados na pista, com a ajuda de patinadores  

de cada categoria: Cadete, Juvenil, Junior e Sênior. Os principais pontos de 

julgamento foram apontadas e discutidos. 

3 novas propostas de danças foram demonstrados: 

1) Easy Paso para Cadete 

2) Bunny Jive para a Juvenil 

3) Samba para Sênior 

Uma nova Dança Obrigatória para Solo Dance  Sênior, Tango Delanco, também foi 

demonstrada por Hugo Chapouto e um excelente vídeo foi preparado com a dança 

apresentada em câmera lenta junto com um diagrama na tela. que ele havia 

preparado. O vídeo já está no You Tube para que todos possam ver, e a dança deverá 

ser demonstrada no Campeonato Mundial e no Campeonato Europeu também este 

ano. 

Foram discutidas a Dança Original e a Dança Livre. Para a Free Dance uma 

interessante análise foi feita para ajudar os árbitros a dar o valor correto para os 

conteúdos. Lorenza Residori, Sandro Guerra e Hugo Chapouto, que são membros da 

Comissão de Dança  da CIPA, listavam várias propostas recebidas e que deram lugar 

a muitas discussões, com todos os países presentes apresentando suas impressões e 

suas idéias. Uma vez que estas propostas sejm organizadas pela Comissão, serão 

enviadas para a CIPA para consideração, e as decisões serão tomadas para o futuro 

da Dança, para tentar melhorar esta modalidade e incentivar mais participantes, 

especialmente nas duplas de dança. 

As propostas abrangem: 
- Estrutura de competição de dança (Júnior e Sênior classe) 
- A Dança Curta (uma possibilidade para substituição da  Dança Original) 
- Novos ritmos para Dança Original / Dança Curta 
- Alterações dos elementos 
- Novas regras sobre levantamentos 
 
 
 



 

SHOW 
Palestrante: Sandro Guerra 

As premissas para Show foram rapidamente lidas e explicadas. Em seguida, os 
árbitros foram convidados para julgar alguns Grupos. Foi muito interessante pois cada 
árbitro foi convidado a focalizar sua atenção em uma parte do programa como:  
dificuldades técnicas, técnica de grupo e realização da idéia. 
 
GERAL: 

Apenas para confirmar que a CIA fez uma pequena altaração nas regras para Danças 
Obrigatórias, regra CIPA 8.03.07 Posições listadas para cada dança. A ra zão – a 
CIPA sente que em muitos casos as danças são patinadas com posições muito boas 
mas não seguem estritamente as posições descritas, e foi decidido permitir uma maior 
liberdade para as duplas, desde que as posiçõe ssejam mantidas como Valsa, Tango, 
Foxtrot, etc., as duplas podem “quebrar” as posições momentaneamente.   
 
 


