COMUNICADO Nº 10/2021
Exmos. Senhores,
Para vosso conhecimento e como único aviso oficial, informamos V. Exas. do seguinte:
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Lisboa, 26 de março de 2021.

P’lo Presidente da FPP

Ricardo Marques
Secretário-Geral
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HÓQUEI EM PATINS
1.1 -

COMUNICADO Nº 03/2021 CTDHP
MARCADORES DE 45 SEGUNDOS
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o
Comunicado Nº 03/2021 CTDHP.

1.2 -

PLANEAMENTO – ÉPOCA 2020/2021
Para conhecimento de todos os interessados republicamos novamente o Planeamento.

1.3 -

COMUNICADO Nº 04/2021 CTDHP
PLANEAMENTO ALTERADO
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o
Comunicado Nº 04/2021 CTDHP.
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PATINAGEM RTÍSTICA
COMUNICADO Nº 05/2021 CTDPA
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o Comunicado Nº 05/2021 CTDPA.

*******
***

COMITÉ TÉCNICO-DESPORTIVO DE HÓQUEI EM PATINS
Comunicado 03/2021
Marcadores de 45 segundos
De forma a contribuir para a melhoria do jogo e da arbitragem, na época 2021/22, será
obrigatória a utilização do marcador de 45 segundos nos jogos oficiais do Campeonato Nacional
da 2ª Divisão.
Assim, de forma a permitir melhores condições aos Clubes que ainda não disponham do
equipamento, a Federação de Patinagem de Portugal estabeleceu uma parceria com a empresa
AFF Sports, para a aquisição dos referidos marcadores com desconto. Estão disponíveis os
seguintes descontos, sobre o preço de venda sem IVA:
•
•
•

Marcadores independentes sem fios, com comunicação rádio: - 10%
Marcadores com comunicação por cabo: - 5%
Tripés: - 10%

Para usufruir deste desconto, basta indicar à AFF Sports que quer usufruir do desconto da FPP.
Cada clube da 2ª Divisão Nacional deve indicar até 15 de agosto, 2 (dois) delegados, para
posterior formação.
A regra a ser utilizada em cada jogo da 2ª Divisão:
•
•

Clube “VISITADO” fará a inscrição de um delegado, com a formação atrás descrita, para
o manuseamento do equipamento dos 45” em causa.
Clube “VISITANTE”, fará o preenchimento do boletim eletrónico.

A FPP vai promover em conjunto com o CA-FPP (Conselho de Arbitragem da FPP), formações aos
clubes da 2ª Divisão, para que os delegados conforme ponto anterior, adquiram os
conhecimentos para o correto manuseamento do equipamento dos 45” (segundos).
As formações para esta função, são repartidas da seguinte forma:
•

•

Uma formação teórica por videoconferência, para conhecimento específico das regras
do jogo necessárias ao manuseamento do equipamento dos 45”, a realizar entre agosto
e setembro;
Duas formações práticas a realizar, em locais a designar, com cerca de 1 (uma) hora,
para conhecimento específico do manuseamento do equipamento, consolidação das
regras de jogo e formas de comunicação entre os árbitros do jogo e o delegado
responsável por esta função dos 45”, a realizar no mês de setembro

Serão informados por comunicado, dos formadores, as datas, horas e locais, para as formações,
supra mencionadas.

25 março 2021
Vítor Ferreira,
Vice-Presidente
Comité Técnico-Desportivo Hóquei em Patins
Federação de Patinagem de Portugal
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COMITÉ TÉCNICO-DESPORTIVO DE HÓQUEI EM PATINS
Comunicado 04/2021
Planeamento alterado
(2ª Divisão, 3ª Divisão e Sub23)
Exmos. Senhores,
Considerando a evolução da situação pandémica em Portugal, e as medidas anunciadas pelo
Primeiro-Ministro, António Costa, relativamente aos desportos classificados de médio risco,
informamos que houve necessidade de efetuar alterações ao planeamento para as competições
da 2ª Divisão, 3ª Divisão e Sub23.
A alteração do planeamento da época 2020-2021, foi efetuado tendo em consideração as datas
previstas para o retomar da prática das modalidades de médio risco e as premissas definidas nas
últimas reuniões efetuadas com o clubes.
A calendarização apresentada está sujeita à legislação e normas publicadas no estado de
pandemia.

26 março 2021
Vítor Ferreira,
Vice-Presidente
Comité Técnico-Desportivo Hóquei em Patins

Federação de Patinagem de Portugal
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