FESTIVAL DA CRIATIVIDADE
1ª edição

INFORMAÇÕES GERAIS
Este evento foi idealizado pela equipe técnica da AABB-SP com o objetivo de oferecer
a oportunidade a todos os patinadores, tanto alunos da Escola de Patinação, bem
como atletas de todas as categorias de ampliar e exibir suas habilidades técnicas e
artísticas.
Patinadores que estão sem eventos, apresentação ou competição, há quase duas
temporadas devido ao evento pandêmico mundial do Covid-19, tem agora essa
oportunidade de se prepararem para a próxima temporada participando do FESTIVAL
DA CRIATIVIDADE.
Todas os protocolos de segurança e distânciamento
seguidos pelos participantes durante todo o evento.

devem ser rigorosamente

Todos os participantes receberão um certificado de participação.

DISPOSIÇÕES GERAIS
- Os patinadores deverão estar no local do evento pelo menos uma (01) hora antes
do início.
- A divisão dos grupos, será efetuada de acordo com as inscrições, sendo distribuídos
os atletas em números iguais.
- As músicas para todas as categorias poderão ser tanto instrumentais como
cantadas, contanto que não violem os princípios éticos e morais.
- Os atletas podem apresentar-se individualmente, em duplas ou grupos. O programa
coreográfico é livre.
- Todos os participantes devem entregar ou enviar as músicas para o seu
professor/técnico em formato mp3 até 10 de novembro.

CATEGORIAS | TEMPO DE MÚSICA | REGULAMENTO

CATEGORIA

TEMPO DE MÚSICA

BABY CLASS
1:20 min (+/- 10seg)

ESCOLINHA 1
(NOVATO)
1:20min (+/- 10 seg)

1. Balão de frente, carrinho,
2. índio, tênis de rodinha, zigue-zague,
corrupio 1 volta, compasso, andar no freio,
garça, compasso frente, impulso parado,
relojinho
1. Impulso externo ou cruzado de frente
(H/AH)/
2. Balão de costas
3. Combinação de avião + carrinho 1 pé
4. Stepsequence: compasso frente AH+
costas AH, bunnyhop + swing + mohawk ,
virada três
5. Figura de alongamento: meia lua interna ou
taça lateral
6. Salto educativo “pulinho!
1.
2.
3.
4.

ESCOLINHA 2
(NOVATO 2)
1:30min (+/- 10 seg)

PRÉ
CAMPEONATO
(INICIANTES) E
ASPIRANTES

REGULAMENTO

Impulso cruzado de frente (H/AH)
Cruzado de costas (H/AH)
Combinação de avião + carrinho de costas
Stepsequence: : compasso frente H+
costas H cross in front, swing externo,
mohawk, virada três
5. Figura de alongamento:
meia lua externa, taça cruzada, Bandeira,
Ina Bauer, Bielmann, etc
6. Salto educativo

Até 2min (+/- 10seg)

Livre

TORNEIO E
INTERNACIONAL

Até 2:30 min

Livre

GRUPOS

Até 2:30 min

Livre

INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas até 10/11, com o preenchimento da Ficha de
Inscrição. A ser entregue para os professores/técnicos.

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

