Conselho de Arbitragem e de Ajuizamento da
Associação de Patinagem de Lisboa

Alteração da hora de um Jogo Regional sem comunicação (APL)
Destinatários
c/ conhecimento

: Árbitros do CAA APL
: CAA APL

Relembramos os Senhores Árbitros sobre o que está regulamentado e sempre que haja
uma alteração (não comunicada préviamente pelo CAA APL) da hora de um jogo regional
(de responsabilidade organizativa da APL), importa saber:

4 de Dezembro de 2017 / Circular Nº 7 / Época 2017 - 2018

Situação 1: Alteração da hora de jogo em virtude de se realizar no mesmo recinto
um jogo de Hóquei em Patins
O(s) Árbitro(s) devem efetuar a realização do jogo, contando a hora de terminus do jogo
anterior para a contagem do tempo de aquecimento e tempo de espera regulamentar
(15 minutos) para o jogo seguinte. Deverá ser registado no campo “Outras Informações
Relevantes”: O jogo nº 2 teve início às HH:MM devido ao atraso no decorrer do jogo
anterior nº 1 que teve o seu terminus às HH:MM.
Situação 2: Alteração da hora de jogo em virtude de se realizar no mesmo recinto
um jogo de Outra Modalidade (que não o Hóquei em Patins)
O(s) Árbitro(s) devem proceder do seguinte modo:
1) Solicitar ao CLUBE VISITADO a cópia do acordo de alteração assinado e carimbado
por ambos os Clubes intervenientes. Se tiver disponibilidade para realizar o jogo na
hora alterada, o jogo deverá ser efetuado.
2) Caso não haja a cópia do acordo de alteração assinado e ambos os Clubes
intervenientes estejam de acordo e tenha disponibilidade para realizar o jogo na hora
alterada, o jogo deverá ser efetuado.
3) Caso seja disponibilizado novo recinto alternativo e tenha disponibilidade para
realizar o jogo na hora alterada e se ambos os Clubes intervenientes no jogo
estiverem de acordo, o jogo deverá ser efetuado.
4) Caso não haja disponibilidade dada a nova hora do jogo e devido a compromissos
assumidos anteriormente pelo(s) Árbitro(s) nomeado(s), o jogo não deverá ser
efetuado.
Em qualquer dos 4 (quatro) pontos anteriores deverá mencionar no campo “Outras
Informações Relevantes” a decisão tomada (efetuar ou não o jogo) e o acordo entre os
Clubes intervenientes (assinado por ambos os delegados) no campo atrás mencionado ou
juntar a cópia do acordo de alteração assinado e carimbado por ambos os Clubes
intervenientes.
Melhores cumprimentos,

Jorge Ventura
Presidente CAA APL
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