Associação de Patinagem do Porto
Comité Técnico-Desportivo da Patinagem Artistica
TESTES INICIAÇÃO
PROTOCOLO
Data:

20 e/ou 21 de Outubro de 2018

Local:

Pavilhão Municipal de Lousada

Horários:

A divulgar após o sorteio

Prazo de inscrição:

Até às 17 horas do dia 10 de outubro de 2018 na Plataforma da Patinagem
Artística da FPP.
Após este dia poderão ser, eventualmente, aceites inscrições até à data dos
sorteios contra o pagamento de uma sobretaxa de € 6,00 por inscrição

Participação:

Aberta a todos os patinadores inscritos nesta Associação que não sejam
detentores de qualquer categoria de INICIAÇÃO ou a categoria que detenham
seja anterior àquela em que se inscrevem.

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, os que ainda não tenham credenciais de entrada, deverão preencher
o seguinte formulário a fim de as receber: https://goo.gl/Pz5Fi1
Em impresso próprio, com discriminação das provas e respectivas disciplinas.

Pagamento:

A efectuar no acto da inscrição na secretaria da APP ou através de transferência
bancária, até às 15h00 do dia anterior ao do prazo limite de inscrição, para o
NIB:
PT50 0036 0030 9910 1465 1099 8.
O envio do comprovativo da transferência bancária efectuada, deverá ser feito
juntamente com o envio da respectiva inscrição, devidamente identificado com:
Clube,Titular da Conta e Instituição bancária

Taxa de inscrição:

Todas as categorias:

Provas a realizar:

Iniciação:
Iniciação:
Iniciação:
Iniciação:

Desistências:

São permitidas até à data do sorteio não havendo, no entanto, direito a
reembolso.
Depois de realizado o sorteio serão consideradas faltas desportivas, conforme
Artigo 61º do Regulamento de Justiça e Disciplina da APP.

Provas a
disputar:

Conteúdo Técnico de acordo com o “Regulamento Técnico de Patinagem Artística
2018 complementado pela informação técnica do Guia Normativo de Acesso a
Provas Nacionais 2018”

Sorteio:

A realizar às 21 horas, no dia 12 de outubro de 2018, na Plataforma Web
O resultado do sorteio será publicado através do site da APP.

Alojamento /
Transporte:

Da responsabilidade dos Clubes.

NOTA:

O não cumprimento do acima estabelecido, origina a não inclusão dos infractores
no sorteio e, em consequência, a não participação nestas provas.

Porto, 01 Outubro de 2018

Nível
Nível
Nível
Nível

6,00€ / patinador / nível
1
2
3
4

Associação de Patinagem do Porto
Comité Técnico-Desportivo da Patinagem Artistica
TESTES POR DISCIPLINAS
PROTOCOLO
Data:

20 e/ou 21 de Outubro de 2018

Local:

Pavilhão Municipal de Lousada

Horários:

A divulgar após o sorteio

Prazo de inscrição:

Até às 17 horas do dia 10 de outubro de 2018 na Plataforma da Patinagem
Artística da FPP.
Após este dia poderão ser, eventualmente, aceites inscrições até à data dos
sorteios contra o pagamento de uma sobretaxa de € 11,50 por inscrição

Participação:

Aberta a todos os patinadores inscritos nesta Associação que sejam detentores
da categoria de INICIAÇÃO – Nível 4 ou de uma categoria imediatamente
anterior àquela em que se inscrevem na respectiva disciplina

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, os que ainda não tenham credenciais de entrada, deverão preencher
o seguinte formulário a fim de as receber: https://goo.gl/Pz5Fi1
Em impresso próprio, com discriminação das provas e respectivas disciplinas.

Pagamento:

A efectuar no acto da inscrição na secretaria da APP ou através de transferência
bancária, até às 15h00 do dia anterior ao do prazo limite de inscrição, para o
NIB:
PT50 0036 0030 9910 1465 1099 8.
O envio do comprovativo da transferência bancária efectuada, deverá ser feito
juntamente com o envio da respectiva inscrição, devidamente identificado com:
Clube,Titular da Conta e Instituição bancária

Taxa de inscrição:

Todas as categorias:

11,50€ / patinador / disciplina / nível
11,50€ / par / disciplina / nível

Provas a realizar:

Figuras Obrigatórias:
Patinagem Livre:
Pares Artisticos:
Solo Dance:
Dança:

Desistências:

São permitidas até à data do sorteio não havendo, no entanto, direito a
reembolso.
Depois de realizado o sorteio serão consideradas faltas desportivas, conforme
Artigo 61º do Regulamento de Justiça e Disciplina da APP.

Provas a
disputar:

Conteúdo Técnico de acordo com o “Regulamento Técnico de Patinagem Artística
2018 complementado pela informação técnica do Guia Normativo de Acesso a
Provas Nacionais 2018”

Sorteio:

A realizar às 21 horas, no dia 12 de outubro de 2018, na Plataforma Web
O resultado do sorteio será publicado através do site da APP.

Alojamento /
Transporte:

Da responsabilidade dos Clubes.

NOTA:

O não cumprimento do acima estabelecido, origina a não inclusão dos infractores
no sorteio e, em consequência, a não participação nestas provas.

Porto, 01 Outubro de 2018

Nível 1 a Nível 4
Nível 1 a Nível 4
Nível 1 a Nível 4
Nível 1 a Nível 4
Nível 1 a Nível 4

