ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LISBOA
FUNDADA EM 1944 FILIADA NA FEDERAÇÃO DE
PATINAGEM DE PORTUGAL
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA (DIÁRIO DA REPUBLICA Nº216-II SÉRIE DE 17/09/88)

PATINAGEM DE VELOCIDADE ÉPOCA 2019
PROTOCOLO
O Comité de Patinagem de Velocidade desta Associação vai levar a efeito a realização do VIII
Torneio Neves de Carvalho, pelo que informamos:

Local:

Odivelas – Parque Multidesportivo das Colinas do Cruzeiro

Data:

19 de outubro de 2019

Horário:

09H30 às 18H30

Inscrições:
Valor da inscrição:

A inscrição deverá ser feita numa ficha própria que se encontra em anexo
Inscrição até dia 11/10 - 4,00 euros por atleta
Inscrição após dia 11/10 até dia 15/10 - 6,00 euros por atleta
O Pagamento tem de ser feito através de transferência bancária para o
IBAN da APL: PT50 0035 0550 0000 0472 2301 9

Tipo de Circuito:

Circuito de Pista (300 mts perímetro)

Instalações de
Apoio:

Balneários, casas de banho

Prazo de
Inscrição:

Clubes e escolas interessadas em participar devem efetuar as suas
inscrições até às 18 horas do dia 15 de Outubro, enviando para a
Associação de Patinagem de Lisboa a ficha de inscrição dos seus atletas
ou alunos para – info@aplisboa.pt
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Escalões:

Os Escalões Etários que podem participar na Época 2019 são os
seguintes:
Ano de Nascimento

Idade

Categoria

2016 a 2013

3 a 6 anos

Bambi

2012 e 2011

7 e 8 anos

Escolar

2010 e 2009

9 e 10 anos

Infantil

2008 e 2007

11 e 12 anos

Iniciado

2006 e 2005

13 e 14 anos

Cadete

2004 e 2003

15 e 16 anos

Juvenil

2002 e 2001

17 e 18 anos

Júnior

2000 e anteriores

19 ou mais

Sénior

1989 e anteriores

30 ou mais

Master

– REGULAMENTO DE PROVA –
O Torneio Neves de Carvalho é um evento realizado sob a organização e responsabilidade da
Associação de Patinagem de Lisboa. Nesta sua 8ª edição haverá uma contribuição classificativa para
o Torneio da Amizade, evento este que resulta do esforço conjunto das Associações de Patinagem de
Lisboa, Leiria e Ribatejo que tem a finalidade de desenvolver a Patinagem de Velocidade.

1. Participação
O torneio é destinado a todos os clubes inscritos na Federação de Patinagem de Portugal,
atletas individuais e alunos das escolas convidadas pela organização.
Esta competição é aberta a patinadores de todas as idades e que tenham interesse em
participar, existe apenas a obrigatoriedade de competir no seu escalão etário, masculinos e femininos.
Os clubes e escolas podem participar com um número ilimitado de patinadores.
2. Acompanhamento dos atletas
Os clubes, acompanhantes são os responsáveis pelo devido enquadramento e orientação dos
patinadores durante a realização das provas e no período de aquecimento. No decorrer das provas,
devem permanecer sempre junto dos seus atletas/alunos na box, devendo encaminhá-los para a
câmara de chamada com a devida antecedência.
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3. Regulamento
As provas serão de acordo com o regulamento geral da Patinagem de Velocidade atribuído
pelo Comité Nacional de Patinagem de Velocidade, da Federação de Patinagem de Portugal.
Todavia, poderão existir exceções tendo em conta a realidade das 3 associações em conjunto,
nomeadamente o número de patinadores, bem como uma dinâmica diferente nas provas para o
grupo de patinadores de formação como por exemplo as provas lúdico competitivas para os bâmbis.
4. Programa
O programa e o horário são definidos pela Organização da Prova, tendo no entanto sempre
em consideração que cada evento deverá contemplar os seguintes períodos:
- Receção dos participantes, entrega do programa e dos dorsais
- Reunião Técnica (Professores, Treinadores, Equipa de Juízes e Organização);
- Cerimónia de Abertura;
- Período de aquecimento;
- Início e desenvolvimento das provas.
- Cerimónia de encerramento
5. Seguro
A organização disponibiliza um seguro para patinadores que não sejam federados ou que,
no caso de serem federados, não tenham o seguro federativo válido por caducidade do atestado
médico. Queiram por favor, os clubes com atletas federados, consultar junto da sua associação o
estado do seguro dos seus atletas.
6. Provas
Os escalões serão os que estão estipulados no Regulamento de Patinagem de Velocidade da
Federação de Patinagem de Portugal.
No grupo da formação, os patinadores farão apuramento para uma final através de séries que
serão elaboradas de acordo com o sorteio da corda. Após este apuramento, serão agrupados em 5,
com o critério: tempo obtido no apuramento. Por ex.: se existirem 10 patinadores benjamins
masculinos na prova de 200 metros, serão divididos em duas séries de 5 patinadores de acordo com
o sorteio da corda. Após este apuramento, os 10 patinadores serão ordenados por tempo, do menor
ao maior. Os cinco patinadores que estão da 1ª à 5ª posição, farão uma final A, os cinco patinadores
que estão da posição 6ª à 10ª, farão uma final B dessa mesma prova. A classificação final será com
os 10 patinadores, com a pontuação de 10 pontos para o 1º, 9 pontos para o 2º e assim
sucessivamente até ao 10ºclassificado. À semelhança do que aconteceu em eventos anteriores e,
tendo em conta a mesma justificação – grande disparidade entre aprendizagem e aperfeiçoamento,
os patinadores com 11 e 12 anos de idade (que corresponde ao escalão de iniciados do regulamento
da F.P.P.), deverão ser divididos por categoria A e B de acordo com a fase em que se encontram –
aprendizagem (B) ou aperfeiçoamento (A). Esta decisão fica ao critério do treinador de cada clube.
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7. Classificação
As classificações do Torneio serão efetuadas através da pontuação final no conjunto de todas
as provas em cada escalão / género. Essa pontuação é atribuída em cada prova e será de, nº total de
patinadores até 1, respetivamente do 1º ao último lugar. Em caso de empates na classificação final
no grupo de formação, seguem-se os seguintes critérios: número de provas com melhores
classificações; melhor classificação na prova mais longa. No grupo de competição, segue-se o
regulamento de Patinagem de Velocidade da Federação de Patinagem de Portugal.
Relativamente ao Torneio Amizade será efetuada uma classificação final por clube com
premiação a realizar no último torneio (VIII Torneio da Amizade).
Esta classificação será determinada pelo somatório dos pontos conseguidos pelos atletas em
cada prova de todos os torneios.
8. Prémios
No grupo de formação, os prémios serão atribuídos a todos os patinadores de acordo com a
sua classificação final, do 1º ao 5º lugar na sua respetiva final (ver Calendário de Provas). A
classificação final é a soma de todas as provas efetuadas. Nessa classificação final, os patinadores
irão ao pódio em grupos de 5, divididos de acordo com a classificação final (primeiros cinco
patinadores da classificação final, vão ao pódio como final A, os segundos cinco patinadores, vão ao
pódio como final B, e assim sucessivamente até ao final.
No grupo de competição, os prémios serão atribuídos de acordo com o regulamento de
Patinagem de Velocidade da Federação de Patinagem de Portugal.

VIII Torneio Neves de Carvalho
- CALENDÁRIO DE PROVAHora

Prova / Evento

09h00

Abertura da Secretaria

09h20

Reunião de Delegados

09h45

Cerimónia de Abertura

10h00 50 mts Séries partida sentada - Apuramentos

Escalão

Fem / Masc

Bâmbis

100 mts Séries partida sentada - Apuramentos

Fem / Masc

Benjamins

100 mts Séries partida sentada – Apuramentos

Fem / Masc

Escolares

100 mts Séries partida sentada – Apuramentos

Fem / Masc

Infantis

100 mts Séries - Apuramentos

Fem / Masc

Iniciados
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500 mts Séries – Apuramentos

Fem / Masc

Cadetes

500 mts Séries - Apuramentos

Fem / Masc

Absoutos

50 mts Séries partida sentada

Fem / Masc

Bâmbis

100 mts Séries partida sentada - Finais

Fem / Masc

Benjamins

100 mts Séries partida sentada - Finais

Fem / Masc

Escolares

100 mts Séries partida sentada - Finais

Fem / Masc

Infantis

500 mts Séries - Finais

Fem / Masc

Iniciados

500 mts Séries - Finais

Fem / Masc

Cadetes

500 mts Séries - Finais

Fem / Masc

Absolutos

14h30 2000 mts Pontos

Fem / Masc

Iniciados

3000 mts Pontos

Fem / Masc

Cadetes

10000 mts Pontos

Fem / Masc

Absolutos

100 mts Linha Sprint

Fem / Masc

Bâmbis

200 mts Linha Sprint

Fem / Masc

Benjamins

300 mts Linha Sprint

Fem / Masc

Escolares

500 mts Linha Sprint

Fem / Masc

Infantis

200 mts Linha Sentido contrário

Fem / Masc

Bâmbis

400 mts Linha Sentido contrário

Fem / Masc

Benjamins

600 mts Linha Sentido contrário

Fem / Masc

Escolares

800 mts Linha Sentido contrário

Fem / Masc

Infantis

13h00

18h00

ALMOÇO

Cerimónia de Encerramento / Entrega de Prémios

OBS: O calendário poderá sofrer alterações consoante o numero de atletas presentes.
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