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PROTOCOLO
4ºs TESTES
POR DISCIPLINA E INICIAÇÃO
EPOCA 2020

Local: Pavilhão da Sociedade Recreativa Os Bem entendidos de Albogas
Data: 4 e 5 de abril 2020.
Horário e ordens de saída: A divulgar após o sorteio.
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.
https://goo.gl/forms/lr9nv0nngFCeHZfi2
Prazo de inscrição: Todas as inscrições deverão dar entrada até às 18h00 do dia 25 de março
de 2020.

Não são aceites inscrições posteriores á data estabelecida no protocolo.
A APL reserva-se ao direito de fechar as inscrições assim que for atingido o número
máximo de atletas por prova, de modo a poder ser cumprido o horário
Sorteio: A realizar no dia de 26 de março 2020, na Plataforma Web O resultado do sorteio será
publicado através do site da APL e na Plataforma.
Taxas de inscrição: Os atletas que se propõem fazer um ou mais níveis dentro da mesma
disciplina
pagarão:
Nível Base Disciplina 12,50€
_Níveis 1 a 4 e 5
_ Para o primeiro teste 12,50€ + 8,00€ para cada um dos restantes.
_ Para atletas que vão fazer um nível ou mais de diferentes
disciplinas pagarão 12,50€ por cada.
Testes a realizar:

Teste de Nível Base Disciplina, Nível 0
Patinagem Livre:

Nível 1 a Nível

Solo Dance:

Nível 1 a Nível 4

-----------------------------------------------------Testes de Iniciação-------------------------------------------------Taxas de inscrição: Os atletas que se propõem fazer um ou mais níveis pagarão por nível 7,00€
Testes a realizar:

Testes Iniciação

Nível 1 a Nível 4

Pagamentos: 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, como atrás indicámos, o
comprovativo da transferência bancária terá que ser enviado para a secretaria da
APL, juntamente com a inscrição efetuada.

2. Provas a disputar: Conteúdo Técnico de acordo com o Guia Normativo de Acesso a
Provas Nacionais 2020.

3. As músicas devem ser partilhadas ou enviadas para o seguinte Email:
musicas.aplisboa@gmail.com
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4. Deverão os clubes levar uma Pen, com as músicas para os testes da disciplina
de Patinagem livre, devidamente identificada com o nome de cada Clube e o
nível que correspondem
5. Só poderão estar presentes nas áreas reservadas os treinadores e delegados que
constem na ficha de inscrição e estejam efetivados pela FPP.
6. Receção ao comité de Patinagem e juízes ‐ Deverá ser realizada pelo/a
responsável do clube que recebe a prova, que deverá ter total autonomia para
permitir que o/a diretor de prova e/ou juiz Arbitro de prova coloque todo o tipo de
questões relacionadas com a prova.
7. Área reservada ao ajuizamento ‐ É fundamental que a área disponibilizada para
os juízes esteja devidamente vedada, limitando ao máximo possível, as passagens
de pessoas estranhas à prova. Devem ser disponibilizadas condições adequadas à
prática do ajuizamento, nomeadamente a disponibilização de cadeiras e mesas
adequadas a pessoas adultas.
8. Sala de reunião ‐ O clube deve disponibilizar uma sala exclusiva para que a
reunião de juízes se possa realizar com tranquilidade e privacidade. Neste espaço,
de caráter privado, poderá ser realizada a reunião entre o/a Juiz Árbitro e o diretor
da prova e os demais.
9. O clube que recebe a prova deve ter condições adequadas à prática da locução e
material sonoro previamente testado, no dia anterior à prova e, se possível, ter
material de reserva.
10. Não há devolução de verba respeitante a desistências, podendo ainda ser
aplicada uma coima do dobro da taxa de inscrição caso as faltas não sejam
justificadas.
11. Alojamento e Transporte: Da responsabilidade dos Clubes.
12. Qualquer omissão, ou facto não contemplado neste regulamento, será da
competência do Comité de Patinagem Artística da Associação de Patinagem de
Lisboa a sua resolução.
13. Testes de iniciação:
Informamos que se à data do fecho das inscrições se verificar que não
existem atletas em número suficiente para a realização dos referidos testes,
estes poderão ser cancelados.

O COMITÉ DE PATINAGEM ARTÍSTICA

