ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LISBOA

FUNDADA EM 1944
FILIADA NA FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA (DIÁRIO DA REPÚBLICA Nº.216-II SÉRIE DE 17/09/88)

PATINAGEM ARTÍSTICA
ÉPOCA 2017-PROTOCOLO
Campeonato Distrital Patinagem Livre 2017
Cadetes, Juvenis, Juniores

LOCAL: Pavilhão do Clube de Futebol de Sassoeiros
DATA: 10 e 11 de Junho de 2017
HORÁRIO: A indicar
INSCRIÇÕES: As inscrições estão abertas a todos os clubes filiados na
Associação de Patinagem de Lisboa, e que tenham os requisitos de participação
exigidos pelo regulamento Geral da Patinagem Artística em vigor.
APURAMENTO: No escalão de Juniores serão apurados os 7 primeiros atletas
com o nível 5 para o Campeonato Nacional.

Conteúdo Técnico: de acordo com o “Regulamento Técnico – 2017 – da FPP”
TAXA DE INSCRIÇÃO: 17,00 €
PRAZOS DE INSCRIÇÃO: Todas as inscrições deverão dar entrada nesta
Secretaria até às 15h00 do dia 29 de Maio 2017.
SORTEIO: Realizar-se-á na sede da A.P.L. no dia 31 de Maio de 2017 pelas
21h00.
PRÉMIOS: Serão atribuídas Medalhas aos patinadores classificados nos três (3)
primeiros lugares de cada escalão e Taças aos três (3) clubes melhor
classificados no conjunto de todos os escalões.
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OBSERVAÇÕES:
1. Só poderão ser aceites inscrições posteriores à data estabelecida
mediante o pagamento do dobro da taxa de inscrição, e até às 15:00h da
data do sorteio;
2. Só serão aceites as inscrições dos atletas cujos cartões estejam validados
para a presente época;
3. Na entrada do ringue e no momento da prova o atleta só poderá
estar acompanhado pelos Treinadores, que constem na ficha de
inscrição e que se sejam portadores de cartão válido para a
época 2017.
4. Não há devolução de verba respeitante a desistências;
5. É obrigatória a presença na Cerimónia de Abertura e de Encerramento de
todos os patinadores e demais participantes na prova, com o respectivo
estandarte ou bandeira do Clube;
6. As músicas deverão ser enviadas juntamente com as inscrições no
formato mp3 e devidamente identificadas como no exemplo:
a. Nome atleta/Escalão/Clube/Programa Curto ou Longo
7. As músicas devem ser partilhadas ou enviadas para o seguinte e-mail:
apl@live.com.pt (este mail serve apenas para receber as músicas);
8. Deverão também os clubes levar uma Pen, com as músicas de todos os
seus atletas, devidamente identificada com o nome de cada Clube.
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