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

Torneio Distrital de Benjamins
Protocolo

LOCAL: Grupo Desportivo e Recreativo "Os Lobinhos"
DATA: 21 de Maio 2017
HORÁRIO: A indicar
INSCRIÇÕES: As inscrições estão abertas a todos os patinadores inscritos na Associação
de Patinagem de Lisboa, no escalão de Benjamins, e que tenham obtido aprovação no
teste de Nível III em Patinagem Livre e Figuras Obrigatórias.
TAXA DE INSCRIÇÃO: 14,00 € por prova e patinador
PRAZOS DE INSCRIÇÃO: Todas as inscrições deverão dar entrada nesta Secretaria até
às 15h00m do dia 8 de Maio de 2017.
SORTEIO: A realizar na sede da A. P. Lisboa, no dia 10 de Maio de 2017, pelo
CTDPA/APL a partir das 21h00m. O resultado do sorteio será enviado aos
clubes e publicado através do site da APL.
PRÉMIOS: Serão atribuídas Medalhas aos patinadores classificados nos três (3) primeiros
lugares de cada especialidade e Taças aos três (3) clubes mais bem classificados, no
conjunto das 2 especialidades.
PROVAS A EFECTUAR: Figuras Obrigatórias / Patinagem Livre – De acordo com o
Regulamento Técnico 2017
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OBSERVAÇÕES:
1. Só serão aceites as participações dos atletas cujas inscrições estejam devidamente
efetivadas e validadas pela FPP para a presente época;
2. Pagamento: Todas as inscrições só serão aceites quando acompanhadas do
respetivo comprovativo de pagamento.
3. Só poderão ser aceites inscrições posteriores á data estabelecida mediante o
pagamento do dobro da taxa de inscrição, e até às 15:00h do dia do sorteio;
4. Não há devolução de verba respeitante a desistências.
5. Durante as provas só poderão estar presentes nas áreas reservadas aos atletas,
os treinadores e delegados que constem na ficha de inscrição e que estejam
efetivados pela FPP.
6. É obrigatória a presença na Cerimónia de Abertura e Encerramento de todos os
patinadores e demais participantes na prova, com o respetivo estandarte ou
bandeira do Clube;
7. Entrega de músicas:
a) As músicas para o programa de Patinagem livre deverão ser enviadas sem
falta, até ao último dia das inscrições, no formato mp3 e devidamente
identificadas como no exemplo a baixo:
Clube/Nome atleta/Escalão
b) As músicas da dança livre devem ser partilhadas ou enviadas para o
seguinte e-mail: apl@live.com.pt (este mail serve apenas para receber as
músicas);
8. Os Clubes deverão levar uma Pen identificada com o nome do clube, contendo
a(s) música(s) da(s) dança(s) livre(s) do(s) atleta(s), devidamente identificada(s),
clube/atleta/escalão, a qual terão que entregar até 30 minutos antes das
provas começarem.
9. É da responsabilidade do clube que recebe a prova ter massagista/enfermeiro.
10. O alojamento e o transporte são da responsabilidade dos Clubes.
11. Qualquer omissão, ou facto não contemplado neste Protocolo, será da
competência do Comité de Patinagem Artística da Associação de Patinagem de
Lisboa a sua resolução.
O COMITÉ DE PATINAGEM ARTÍSTICA

