ARNOLD EXTREME – INFORMAÇÕES SKATE
VERTICAL INICIANTE, AMADOR E MASTER
O Arnold Extreme terá início no dia 25/04 e irá até 27/04 (domingo). O local será no
Riocentro, Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
As inscrições serão gratuitas, porém, limitadas e deverão ser feitas antecipadamente,
via email, conforme instruções abaixo.
Em caso de competidor menor de idade, é necessário um acompanhante responsável
maior de 18 anos, ou a ficha de inscrição assinada pelos pais ou responsáveis com
reconhecimento de assinatura em cartório.
Como chegar ao Riocentro, consulte:
chegar/4088/transporte/

http://www.riocentro.com.br/canal/?como-

A competição será válida como 2a etapa do Circuito Brasileiro de Skate Vertical –
CBSK 2014.
Limite de Vagas:
CategoriaAmador - 30 inscritos.
Categoria Iniciante - 20 inscritos.
Categoria Master - 20 inscritos – skatistas nascidos em 1979, ou antes.
PROGRAMAÇÃO - SKATE VERTICAL
25/04 - SEXTA – FEIRA
14 as 19h – Treino Livre para todas categorias (Iniciante, Amador e Master) – Por
ordem de chegada. Sem separar por categoria,mas separando por baterias.
26/04 - SÁBADO
12:00h as 13:00h – Treino Iniciante
13:00 as 14:00h – Treino Master
14:00 as 15:00h – Competição Iniciante (Eliminatória e Final)
15:00as 16:00h – Competição Master (Eliminatória e Final)
16:00as 18h – Treino Categoria Amador
27/04 - DOMINGO
13:00 as 14:00h – Treino Amador
14:00 as 15:30h – Eliminatória
16:10 as 16:55h - Final
17:00h– Premiação
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REGULAMENTO -ARNOLD EXTREME
FORMATO, FASES DA COMPETIÇÃO E SISTEMA DE DISPUTA
O limite será de 30 inscritos para a categoria Amador, 20 inscritos para o Iniciante e 20
inscritos para Master, poderão competir os skatistas com situação regular perante a
Confederação Brasileira de Skate.
As inscrições só serão feitas antecipadamente, via email, conforme instruções abaixo.
Os Amadores que participaram da 1a Etapa do Circuito Brasileiro de Skate Vertical –
CBSK 2014 terão prioridade nas inscrições. Já nas categorias Iniciante e Master, a
prioridade será para os skatistas que participaram de pelo menos uma etapa do
Circuito Brasileiro de Skate – CBSK 2013.
Para exercerem esta prioridade, estes skatistas terão que confirmar suas presenças
até o dia 22 de abril.
Os skatistas que não fazem parte da lista de prioridade, poderão enviar suas préreservas para ficarem em lista de espera e a partir de 23 de Abril poderão ocupar as
vagas dos skatistas que não exercerem suas prioridades.
Para exercer seu direito de prioridade e garantir sua inscrição antecipada, ou para
pedir o seu registro na lista de espera, basta mandar um email para
esporte@cbsk.com.br com os seguintes dados:
NOME
CPF
APELIDO
IDADE
DATA NASCIMENTO
CIDADE E ESTADO ONDE NASCEU
CIDADE E ESTADO ONDE MORA
ENDEREÇO COMPLETO (com cep)
FONES
EMAIL
PATROCÍNIOS
APOIO
TREINOS LIVRES: Aberto a todos skatistas devidamente inscritos.
BATERIAS DE TREINOS LIVRES: Quando separados em baterias para os treinos, os
skatistas deverão respeitar a divisão em baterias e não deverão treinar em baterias as
quais não fazem parte. As baterias serão as mesmas tanto para treinos quanto para a
competição, com exceção para a sexta, quando haverá divisão em baterias por ordem
de chegada e não pela ordem oficial de competição.
AQUECIMENTOS: Cada bateria terá 10 minutos de aquecimento antes das
apresentações válidas.
ELIMINATÓRIAS:
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Na fase Eliminatória, todos os skatistas inscritos, separados por categoria, serão
divididos em baterias de 08 a 10 competidores. Antes de cada bateria de competição
será feito um aquecimento de 10 minutos.
03 voltas alternadas e em ordem para cada skatista;
Máximo de 11 paredes/manobras por volta;
Juízes atribuirão notas para todas as voltas, porém, a melhor volta será usada para
efeito de classificação;
Em cada volta, das 03 notas atribuídas pelos juízes, serão somadas todas as notas e
em seguida dividido por 03 para se obter a média ou nota final de cada volta;
Formato de 11 paredes/manobras: em cada volta o skatista pode fazer no máximo 11
manobras;
Os 08 melhores avançam para Final, de acordo com o número de inscritos;
Caso em alguma das categorias o número de inscritos seja de 15 skatistas, ou
menos, a competição será realizada em fase única (Final direto).
FINAL:
08 skatistas;
15 minutos de aquecimento;
03 voltas alternadas e em ordem para cada skatista;
Máximo de 11 paredes/manobras por volta;
Vale a melhor volta;
Juízes atribuirão notas para todas as voltas, porém, a melhor volta será usada para
efeito de classificação;
Formato de 11 paredes/manobras: em cada volta o skatista pode fazer no máximo 11
manobras.
Em cada volta, das 03 notas atribuídas pelos juízes, serão somadas todas as notas e
em seguida dividido por 03 para se obter a média ou nota final de cada volta;
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
1. O corpo de jurados será composto por 03 (três) juízes.
2. Os 03 (três) juízes dão notas para o desempenho dos skatistas em cada
apresentação, levando em conta;
a) Estilo: Individualidade e personalidade em cima do skate;
b) Dificuldade de manobras: grau de dificuldade das manobras executadas;
c) Perfeição das manobras: precisão na execução;
d) Constância: minimizar erros e valorizar a continuidade/fluidez entre manobras;
e) Criatividade: sair da uniformidade, inventar, ser diferente;
f) Utilização da pista: análise do aproveitamento da pista;
g) Número e variedade de manobras: quantidade de manobras acertadas e variedade
delas.
3. Notas - Cada um dos três juízes dará apenas uma nota de 0 a 100 para o
desempenho dos skatistas em cada apresentação. Em cada volta, das 03 notas
atribuídas pelos juízes, serão somadas todas as notas e em seguida dividido por 03
para se obter a média ou nota final de cada volta;
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4. As notas são comparativas, ou seja, além de estarem relacionadas aos critérios de
julgamento, também estão relacionadas às outras notas de outros competidores.
5. Para efeito de classificação será considerada a apresentação em que o skatista
tiver a maior média.
6. Critérios de desempate (em ordem)
1.

Considera-se a média da segunda melhor volta;

2.

Considera-se a média da terceira volta;

3.

Desempate na pista com volta única.
SKATE E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
1) O competidor é responsável pelo seu skate e seu equipamento de proteção. Tanto
o skate quanto os equipamentos são individuais e todo o competidor deve ter o seu
próprio. Caso qualquer peça do equipamento, ou do skate, quebre durante a
competição, é inteira responsabilidade do competidor.
2) Na modalidade de vertical/halfpipe é obrigatório o uso do capacete e joelheiras.
3) Baterias de competição
a) As baterias de competição serão divulgadas com maior tempo de antecedência
possível e fixadas no painel de informação situado na área de atletas, além de
divulgado pelo microfone.
b) O competidor deve se informar sobre os horários das baterias de competição.
c) Caso o competidor não estiver presente na pista de competição no horário de sua
bateria fica automaticamente desclassificado.
d) Não é permitida a mudança na ordem de baterias e nem na ordem de
competidores, por nenhum motivo, após o sorteio.
4) Responsabilidades
As conseqüências decorridas por acidentes em qualquer categoria são de total
responsabilidade do competidor, conforme constante no Termo de Responsabilidade
que deve assinado pelo atleta no ato de sua inscrição.
CODIGO DE DISCIPLINA
1. Todos os skatistas deverão liberar a área de competição ao término de cada bateria
de aquecimento, assim que solicitados para isso, ou haverá advertência. Na
reincidência, o skatista fica suspenso do evento;
2. Invasão da área de organização ou de julgamento haverá advertência. Na
reincidência, o skatista fica suspenso do evento
3. Todos os competidores que tiverem prêmios a receber devem participar da
cerimônia de entrega de prêmios, a menos que seja dado o consentimento pelo diretor
de provas, ou caso contrário, seu prêmio será embargado.
4. Todo skatista que venha a causar danos ou destruição intencional, danos à
propriedade alheia ou danos à imagem do skate, será apresentado perante o
Conselho da CBSk e CBER, quando serão então determinadas as penalidades que
podem ir de uma suspensão do evento em questão, até suspensão total do ano, e
perda de pontos no ranking.
5. Infrações e Penalidades:
a) Uso de bebida alcóolica e ou entorpecentes na área de competição e proximidades:
suspensão do atleta no evento;
b) Agressão física aos Juízes ou membros do Staff: suspensão automática do evento;
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c) Gestos de insultos aos Juízes ou membros do Staff: Advertência e na reincidência,
suspensão de seis meses;
d) Ofensas verbais aos Juízes ou superiores: Advertência e na reincidência,
suspensão de seis meses;
e) Rasgar ou rasurar papeletas técnicas: Suspensão de seis meses;
f) Jogar lixo ou qualquer tipo de objeto na área de competição: Advertência e na
reincidência, suspensão de seis meses;
g) Ofensas verbais na área do evento: Advertência e na reincidência, suspensão de
seis meses;
h) Danos propositais à propriedade do Patrocinador: suspensão do evento + custos
sob material danificado;
i) Danos à imagem do skate por indisciplina no local do evento, hotéis, restaurantes,
etc.: suspensão automática anual + custos sob material danificado;
j) Ofensas à imprensa: Advertência e na reincidência, suspensão de seis meses;
k) Agressão física à imprensa: Suspensão automática de 6 a 12 meses
6. As reclamações exacerbadas de pessoas ligadas diretamente a algum atleta
(exemplos: team managers, patrocinadores, parentes etc...) poderão acarretar em
penalidades ao atleta envolvido.
7. Todos os envolvidos no evento como patrocinadores, team managers,
organizadores, membros do CBSk, Federação Paulista de Skate e CBER, pessoas
envolvidas diretamente nos eventos, e imprensa, também estão sujeitos a
penalidades.
8. As penalidades aos infratores serão determinadas pelo Presidente e Diretor de
Esportes da CBSk e CBER em consulta ao Diretor de Prova da Federação Paulista de
Skate presente ao evento.
9. O infrator terá direito de apelação da decisão, desde que seja feita por escrito e
dentro de um prazo máximo de 48 horas após a formalização da penalidade a ser
imposta ao atleta, pela entidade.
10. Qualquer ponto controverso ou não abordado por esse regulamento será definido
pelo presidente e diretor de esportes da CBSK e CBER.
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