Associação de Patinagem do Porto
Comité Técnico-Desportivo da Patinagem Artistica
TORNEIO DO FUTURO
PROTOCOLO
Data:

Parte I - 22 e 23 de setembro de 2018
Parte I - 29 e 30 de setembro de 2018

Local:

Pavilhão Municipal de Custoias
Pavilhão Municipal de Lousada

Horários:

A divulgar após o sorteio

Prazo de inscrição:

Até ao dia 12 de setembro de 2018 pelas 17:00 horas na secretaria da APP ou por mail
info@apporto.pt com pagamento por transferencia bancária
pós este dia poderão ser, eventualmente, aceites inscrições até à data dos sorteios contra o
pagamento de uma sobretaxa de 14,00€ por inscrição

Participação:

Aberta a todos/as os/as patinadores/as inscritos/as nesta Associação que satisfaçam os requisitos
de participação estabelecidos nos Regulamentos Técnicos dos Torneios APP publicado no site.

Provas:

Parte I - Promociona l - Patinagem Livre e Pares Artisticos
Parte II - Promocional - Dança e Solo Dance
Competitivo - Patinagem Livre e Pares Artisticos
Dependente das inscrições prevê-se o seguinte esclonamento sujeito a alterações

Forma de inscrição:

Ficha de inscrição em anexo deverá ser preenchida informaticamente na própria folha Excel com a
informação requerida e enviada em formato pdf ou equivalente

Taxa de inscrição:

Patinagem Livre:
Pares Artísticos:
Solo Dance:
Pares de Dança:

Pagamento:

A efectuar no acto da inscrição na secretaria da APP ou através de transferência bancária 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

Sorteio:
Provas a
disputar:
Suportes Musicais:

A realizar na Sede da APP (Casa do Desporto) pelas 21:30 do dia 14 de setembro de 2018
De acordo com o “Regulamento Técnico Torneio APP Futuro 2018”.

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.

Prémios:

Serão atribuídas Medalhas aos Atletas que se classifiquem em 1º, 2º e 3º lugares em cada uma
das categorias e especialidades
Troféu para Clube Vencedor.

Encerramento:

Obrigatória a presença de todos os patinadores e demais participantes na prova, acompanhados
do estandarte do Clube que representam.

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.

14,00€ / patinador/a
14,00€ / par
14,00€ / patinador/a
14,00€ / par

Os suportes musicais deverão ser enviados para o CDPA até ao dia 29 de junho e nos moldes
estabelecidos no ponto 5 do artigo 3º (Normas Gerais) do Regulamento da Actividade Desportiva,
utilizando o endereço de mail: suportemusical.app@gmail.com Tal não invalida a
obrigatoriedade dos participantes terem em prova outro suporte como alternativa a algum
problema técnico nos enviados antecipadamente.

Porto, 29 de Agosto de 2018

