
 

REGULAMENTO INTERNO DA PATINAÇÃO COMPETITIVA 

 

- Os técnicos têm a responsabilidade de identificar e convidar os alunos da escolinha 

para os treinamentos, mediante vaga disponível e que estejam preparados para 

treinos intensivos, destinados a campeonatos. 

- Todo atleta deve ser assíduo, não podendo faltar  mais do que 3 vezes ao mês, sem 

justificativa aceitável; sob pena de ser excluído do grupo de treinamento; 

- Na ausência dos técnicos de competição por motivo de campeonato, os atletas não 

convocados poderão treinar nos horários do profissional que se encontra trabalhando 

naqueles dias, ou na impossibilidade, haverá o cancelamento do treino. Em nenhum 

dos casos haverá reembolso dos valores referentes às taxas de treinamento. 

- Os técnicos de competição não ministram aulas, somente treinos, que são exclusivos  

aos atletas competitivos que representam a AABB nos campeonatos. 

- É de responsabilidade do técnico, convocar os(as) atletas para competições, seguindo 

os critérios assiduidade nos treinos, quem está mais capacitado, ou que tem melhor 

competência técnica para representar a AABB naquele campeonato. 

- Só podem representar a AABB-SP em campeonatos e demais eventos oficiais, os 

atletas cadastrados no Departamento de Esportes, que estejam quites com o 

pagamento de suas taxas  mensais de treinamento, exame médico em dia  e, mesmo 

assim, somente os  que forem convocados  pelo seu técnico. 

- Utilização dos uniformes nos treinamentos e em viagens que representem a AABB: 

A) Uniforme para competição em figuras obrigatórias e premiação nos 

campeonatos – Colant oficial da AABB-SP. Informações com os técnicos ou com o 

Diretor 

- B) Uniforme para uso em viagens e no ginásio durante os campeonatos – agasalho 

completo. Informações com o Diretor. 

-  A Comunicação oficial com os atletas será da seguinte forma:  Mural da Patinação e 

e-mail, e se o atleta autorizar,  pelo facebook e whatsapp 



- As turmas de treinamento devem acompanhar calendários de campeonatos que 

serão fixados nos murais da Patinação. 

- Sobre utilização do CTA (Centro de Treinamento dos Atletas):  A  preparação  física 

será feita a principio apenas para atletas do Torneio Nacional e da Classe 

Internacional. 

- Sobre o Recesso:  - Os atletas pagarão as taxas normalmente durante este período. 

O período de recesso é estipulado entre os profissionais e o departamento de 

esportes, de forma a não atrapalhar o preparo dos atletas para as competições. 

Cada um dos profissionais terá 1 mês de recesso no total. 

- Sobre pagamento da Taxa mensal para treinamento: Todo atleta inscrito, indiferente 

dos dias de treinos frequentados,  deverá pagar a mesma taxa mensal; 

- As taxas para montagens de coreografias não obrigatórias, para competições de livre 

e freedance, assim como treinamentos esporádicos, serão fora do horário oficial dos 

treinos dos atletas  e serão cobradas à parte, sempre em débito na mensalidade do 

associado. 

- A regra de reembolso de atletas, referente  ao custeio de passagens, hospedagem e 

alimentação em campeonatos, cuja participação da equipe foi aprovada pela AABB-SP, 

será exposto aos participantes antes de cada evento, nas formas oficiais de 

comunicação da patinação. Não serão realizados os reembolsos fora do prazo ou que 

não estejam em conformidade com os procedimentos da AABB-SP 

Os pais de atletas deverão participar das reuniões periódicas para sanarem suas 

dúvidas em relação aos treinos, programação dos campeonatos futuros, e de todos os 

eventos da patinação, de acordo com a pauta elaborada e divulgada pelo diretor. 

Os atletas devem evitar atrasos para não comprometer o treinamento do grupo,  por 

isto  devem estar prontos antes do início de seus treinos. 

- É dever de todo atleta ter conhecimento e do cumprimento deste regulamento e do 

código do atleta, sob  pena de  exclusão   dos treinamentos e competições. 
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