COMUNICADO Nº 19/2021
Exmos. Senhores,
Para vosso conhecimento e como único aviso oficial, informamos V. Exas. do seguinte:
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1 HÓQUEI EM PATINS
Comunicado Nº 07/2021 CTDHP
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o Comunicado Nº 07/2021 CTDHP.

2 PATINAGEM DE VELOCIDADE
Homologação Campeões Nacionais Pista 2021
Para conhecimento de todos os interessados publica-se a
Homologação Campeões Nacionais de Pista 2021.

3 DIVERSOS

Tolerância de Ponto
A Direção da FPP informa que em virtude da aproximação dos feriados de dia 03 e 10/06
e em retribuição pelo trabalho desenvolvido, por vezes para além do horário laboral, é
concedida a tolerância de ponto aos trabalhadores da FPP nos dias 4/06 e 11/06.
Excetuam -se do disposto acima, os trabalhadores dos serviços da FPP, que por razões
de interesse na continuidade e da qualidade do serviço a prestar, tenham que manter-se
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em trabalho este dia. Nesta situação, a FPP deverá promover a equivalente dispensa do
dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores em dia a fixar oportunamente.

4 AÇÃO DISCIPLINAR
Publica-se em 2 de Junho de 2021:
- Lista do Conselho de Disciplina, reunião de 01.06.2021.
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COMITÉ TÉCNICO-DESPORTIVO DE HÓQUEI EM PATINS
Comunicado 07/2021

O Comité Técnico-Desportivo de Hóquei em Patins informa:
Em resultado das reuniões efetuadas com os clubes dos Campeonatos Nacionais da 2ª Divisão e
3ª Divisão, decidiu-se alterar, excecionalmente e válido só para este ano desportivo, a forma de
apuramento de campeão e de apuramento de promoção:

ARTIGO 50. Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Seniores Masculinos
FASE FINAL - APURAMENTO DE CAMPEÃO
Participam nesta prova os dois Clubes qualificados da Fase Regular - os primeiros
classificados de cada “Zona” - que disputam um só jogo, em campo neutro;
No caso de, no final do tempo regulamentar, não ser possível apurar o Clube vencedor, é
aplicado o Artigo 3º das Regras de Jogo, com a realização de prolongamento, seguido, se
necessário, da marcação de grandes penalidades;
FASE FINAL - APURAMENTO DE PROMOÇÃO
Participam nesta prova os dois Clubes qualificados da Fase Regular - os segundos
classificados de cada “Zona” - que disputam um só jogo, em campo neutro;
No caso de, no final do tempo regulamentar, não ser possível apurar o Clube vencedor, é
aplicado o Artigo 3º das Regras de Jogo, com a realização de prolongamento, seguido, se
necessário, da marcação de grandes penalidades;

ARTIGO 51. Campeonato Nacional da Terceira Divisão de Seniores Masculinos
FINAL - APURAMENTO DE CAMPEÃO
Participam nesta prova os primeiros classificados da Fase Regular em cada “Zona”, os quais
disputam entre si um campeonato a uma volta, em campo neutro, cuja classificação final
determinará a atribuição ao vencedor do título de “Campeão Nacional da Terceira Divisão
de Seniores Masculinos".

FINAL - APURAMENTO DE PROMOÇÃO
Participam nesta prova os segundos classificados da Fase Regular em cada “Zona”, os quais
disputam entre si um campeonato a uma volta, em campo neutro, cuja classificação final
determinará a promoção ao Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Seniores
Masculinos.

31 maio 2021
Vítor Ferreira
Vice-Presidente
Comité Técnico-Desportivo Hóquei em Patins

