COMUNICADO Nº 18/2022
Exmos. Senhores,
Para vosso conhecimento e como único aviso oficial, informamos V. Exas. do seguinte:
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1 HÓQUEI EM PATINS
1.1

INSCRIÇÕES ÉPOCA 2022/2023
Sob proposta do CTDHP, a Direção da FPP deliberou a disponibilização da nova época de
2022/2023 na plataforma de inscrições a partir de 1 de junho de 2022, meramente para
efeitos de pré-registo da ficha de inscrição, atualização dos dados pessoais necessários e
carregamento de eventuais documentos obrigatórios que já tenham preparados (Exames
Médicos, RGPD e Seguros Desportivos). A disponibilidade da plataforma para submissão
dos pedidos de inscrição de representantes dos clubes mantem-se a 1 de agosto, data de
início oficial da época de 2022/2023.
a.

Esta antecipação da disponibilização da época 2022/2023 na plataforma visa

permitir o lançamento das inscrições da nova época nos clubes, a respetiva impressão do
comprovativo de inscrição e, se aplicável, a anexação dos novos documentos para a nova
época.
b.

A plataforma poderá não estar revista e/ou atualizada com os dados das Taxas de

inscrição e valores de seguros desportivos aplicáveis a partir de agosto, pelo que os
valores constantes da Ficha de Inscrição e na plataforma até ao dia 01/08 serão
meramente indicativos e não serão vinculativos dos valores finais a vigorar para a época
de 2022/2023.
c.

Nenhum pré-registo de inscrição submetido pelos Clubes referentes a época

2022/2023 (inscrições no estado “a aguardar”) será visível e/ou analisado pelas
Associações e pela FPP. Os mesmos apenas serão visíveis para processamento a 1 de
agosto de 2022.
d.

Nos termos do RGHP, apenas serão aceites para efeito de inscrição de agentes

desportivos na FPP os pedidos submetidos na Plataforma de inscrições online,
acompanhados do comprovativo de inscrição devidamente emitido e assinado pelo atleta
ou não-atleta, acompanhado da restante documentação requerida (não serão aceites
como válidos quaisquer outros tipos de formulários, antigos formulários da FPP ou
contratos desportivos).
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e.

O registo automático dos pedidos de inscrição que verificará o dia e hora de

submissão de cada pedido recebido, bem como a relação dos documentos que os
acompanhem, será determinado pelo sistema de controlo de entradas dos pedidos de
inscrição na Plataforma, com base na data de submissão da respetiva Guia de Pagamento
ou na posterior data de entrega / submissão dos documentos obrigatórios e válidos, que
estejam em falta no momento da primeira submissão (nos termos do atual ART 11.
relativo à Inscrição anual dos representantes dos Clubes do RGHP).

1.2 CAMPEONATOS NACIONAIS DA II E III DIVISÃO
APURAMENTOS DE CAMPEÃO E DE PROMOÇÃO
SORTEIOS
Para conhecimento de todos os interessados, informa-se que os sorteios referentes aos
Apuramentos de Campeão e de Promoção dos Campeonatos Nacionais da II e III Divisão,
terão lugar no dia 18 de maio de 2022 pelas 18.00 Horas na sede desta Federação –
Avenida Almirante Gago Coutinho – 114 – Lisboa.

2

AÇÃO DISCIPLINAR
Publica-se em 06 de maio de 2022:
- Abertura PD033/2122;
- Lista do Conselho de Disciplina, reunião de 03-05-2022;
- Lista do Conselho de Disciplina, reunião de 04-05-2022;
- Lista do Conselho de Disciplina, reunião de 05-05-2022;
- Decisão do Conselho de Disciplina de 03.05.2022 – PD023/21.22;
- Decisão do Conselho de Disciplina de 05.05.2022 – PD026/21.22;
- Decisão do Conselho de Disciplina de 29.04.2022 – PD028/21.22.
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