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 2019
Campeonato Distrital
Patinagem Livre
Iniciados e Cadetes

Protocolo
LOCAL: Pavilhão Futebol Clube de Alverca
DATA: 29 e 30 de Junho 2019
HORÁRIO E ORDENS DE SAIDA: A divulgar após o sorteio.
APURAMENTO:
No escalão de cadetes serão apurados os 7 primeiros atletas com o nível 5 para o
campeonato nacional.
.

Forma de Inscrição: A inscrição será realizada na:
Plataforma da Patinagem Artística da FPP
Os clubes deverão utilizar o acesso anteriormente fornecido, à referida plataforma

http://www.partistico.pt/index.php
Prazo de inscrição: Todas as inscrições deverão dar entrada até ao dia 20 de
Junho de 2019.

Sorteio: A realizar no dia 22 de Junho de 2019, na Plataforma Web O resultado do
sorteio será publicado através do site da APL e na Plataforma.

Inscrições. As inscrições estão abertas a todos os patinadores inscritos na Associação
de Patinagem de Lisboa, no escalão de iniciados e cadetes e que tenham obtido
aprovação no teste de Nível IV em patinagem livre .

Taxa de Inscrição: 18,00 € por prova e patinador
Pagamento: A efetuar no ato da inscrição na secretaria da APL ou através de
transferência bancária, até às 15h00 do prazo limite de inscrição, para o NIB:
IBAN: PT50 0035 0550 00000 472230 19

1. Embora a inscrição seja feita através da Plataforma, o comprovativo da
transferência bancária terá que ser enviado para a secretaria da APL,
juntamente com a inscrição efetuada.
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Prémios: Serão atribuídas Medalhas aos patinadores classificados nos três (3)
primeiros lugares de cada especialidade.
Provas. Efetuar: Patinagem Livre e Pares artísticos – De acordo com o guia normativo
2019 complementado com o Regulamento Técnico 2019
OBSERVAÇÕES:

1. Só serão aceites as participações dos atletas cujas inscrições estejam
devidamente efetivadas e validados pela FPP para a presente época;
2. Não há devolução de verba respeitante a desistências.

3. Durante as provas só poderão estar presentes nas áreas reservadas aos
atletas os treinadores que constem na ficha de inscrição e efetivados
pela FPP.

4. 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;
5. 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. Para:

aplmusicais@gmail.com
6. É da responsabilidade do clube que recebe a prova ter massagista/enfermeiro.
7. Qualquer omissão, ou fato 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

