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

Tabelas de prémios / deslocações (Alterações)
Destinatários
c/ conhecimento

: Árbitros do CAA APL
: CA FPP; Membros CAA APL; Pres. APL; Secretaria / Tesouraria APL

1.

Deslocação (km) exacta desde casa ao Pavilhão 1 (do Pavilhão 1 ao Pavilhão 2 quando há várias
nomeações por dia) e do último Pavilhão a casa;

2.

Valor mínimo de deslocação = 7,50 Eur;

3.

Valor do Km passa para: 0,31 Eur/Km (inclui Portagens);

4.

São pagas as Portagens para os jogos em Torres Vedras (AE Física e SC Torres) e Lourinhã (HC
Lourinhã), com a apresentação dos respetivos recibos ou comprovativos da via verde;

5.

Valor da refeição passa para 6,50 Eur (sem fatura) com a aplicação de pelo menos 1 (um) dos
seguintes critérios:
- deslocações iguais ou superiores a 100Kms (ida e volta);
- início de um jogo compreendido entre as 12H-14H e após as 19H.
e com o limite diário: 13,00 Eur;

6.

Compensação por alterações de última hora (com menos de 24h) se:
- convocado: acréscimo de 20% s/ prémio a receber:
- desconvocado (sem jogo): 30% do valor do prémio que iria receber;

7.

Jogos em Dupla:
- A1: 50%; A2: 50%; A3 e A4: 1/3 do prémio A1;
- F4 ou F8: Valor do prémio acresce 50% (a dividir por A1/A2);
- Deslocação: A1 apresenta a deslocação (inclui Kms para ir / levar A2), se for compatível (a
caminho do jogo). Se não for compatível, A2 apresenta deslocação para se encontrar com A1;

8.

Jogos realizados durante a semana (2ª a 5ª Feira): Valor do prémio acresce 1,00 Eur por Jogo;

9.

Jogos Particulares (Torneios): 2/3 do valor do prémio de cada Tabela por Nível, arredondado à
primeira casa decimal: X,X Eur.

22 de Outubro de 2019 / Circular Nº 2 / Época 2019 - 2020

Em aditamento ao Comunicado nº 1 - Época 2019/2020 de 06.09.2019, informamos os Srs. Árbitros do
Quadro de Lisboa das alterações (a sombreado amarelo) às Tabelas de prémios / deslocações para
a Época 2019/2020, com efeitos a 01-10-2019:

10. Tabelas de prémios mantém-se (vide Anexo 1 do Comunicado nº 1 – 2019/2020 de 06.09.2019).

Melhores cumprimentos,
Jorge Ventura
Presidente CAA APL
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