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1 –  HÓQUEI EM PATINS  

 
1.1 -  TAÇA DA EUROPA FEMININA DE CLUBES 

Comunica-se a todos os clubes interessados em participar na prova em título, que as 
inscrições estão abertas até ao próximo dia 31 de Janeiro. 
 

O regulamento poderá ser consultado no site www.cerh.eu  

 
1.2 -  CANDIDATURAS À ORGANIZAÇÃO DAS FASES FINAIS DAS PROVAS EUROPEIAS DE 

CLUBES 
Comunica-se a todos os interessados que estão abertas as candidaturas à organização das 
Fases Finais das Provas Europeias de Clubes. 
 

Para mais informações deverão consultar o site www.cerh.eu 

 
1.3 -  TORNEIO INTER-REGIÕES – PÁSCOA 2009 

Informam-se todas as Associações que se encontra aberto o período de candidatura à prova 
em título até ao dia 10 de Fevereiro de 2009. 
 

Os interessados poderão solicitar o respectivo Caderno de Encargos à FPP. Mais se informa 
que a prova realizar-se-á entre 2 e 5 de Abril de 2009. 

 
1.4 -   CLASSIFICAÇÕES - ÉPOCA 2008/2009 

Publicam-se as classificações dos Campeonatos abaixo mencionados. 
Campeonato Nacional I Divisão 
Campeonato Nacional II Divisão 
Campeonato Nacional III Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores Femininos 

 
 

http://fpp.pt/hoquei-patins/classificacoes/
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1.5 - RANKING DE CARTÕES E GOLOS 
Publicam-se as seguintes listagens  : 
Cartões  
Campeonato Nacional Seniores I Divisão 
Campeonato Nacional Seniores II Divisão 
Campeonato Nacional Seniores III Divisão 
Campeonato Nacional Seniores Femininos 
 

Golos 
Campeonato Nacional Seniores I Divisão 
Campeonato Nacional Seniores II Divisão 
Campeonato Nacional Seniores III Divisão 
Campeonato Nacional Seniores Femininos 
 
 

2  –  DIVERSOS  
 

2.1 -  SEGURO DESPORTIVO FPP 
PATINAGEM ARTÍSTICA E PATINAGEM DE VELOCIDADE– ÉPOCA 2009 
Comunica-se a todos os interessados que, segundo informação da Confederação do Desporto 
de Portugal / Tranquilidade, o valor dos prémios do seguro desportivo para a época 2009 é 
igual ao da época anterior. 
 

Assim: 
Atletas com menos de 14 anos 6,50 € 
Atletas com ou mais de 14 anos 13,50 € 
Não Atletas 4,50 € 
 

Relembramos que em caso de accionarem o seguro desportivo, é obrigatório o envio do 
Modelo de Participação de Sinistros para a Confederação do Desporto de Portugal 

http://fpp.pt/hoquei-patins/CartoesAzuis/
http://fpp.pt/hoquei-patins/marcadores/
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acompanhado da franquia de 175 €, cuja diferença será reembolsada, caso as despesas sejam 
inferiores a esta quantia. 
 

Mantêm-se igualmente o nº da apólice - 0001286783 – e os procedimentos nas participações 
dos acidentes desportivos. 
 

Para informações mais detalhadas, deverão consultar o site da Confederação do Desporto de 
Portugal: www.cdp.pt 
 

 2.2 -  SEGURO DESPORTIVO ASSOCIAÇÕES / CLUBES 
Todas as inscrições cujo seguro desportivo não seja o da FPP, têm que vir acompanhadas, 
obrigatoriamente, com uma declaração da Entidade Seguradora. 
 

(Por imperativo legal, temos que enviar anualmente ao Instituto do Desporto de Portugal uma 
listagem com o número total de atletas e não atletas, por Entidade Seguradora) 

 
2.3 -  EXAMES MÉDICO DESPORTIVOS 

Relembramos que todas as inscrições de atletas, terão que vir acompanhadas, 
obrigatoriamente, do talão do Exame Médico Desportivo válido. 
 

Nos casos em que os mesmos já estejam na Federação e que o fim de validade seja posterior 
à data de inscrição, estas terão que vir, obrigatoriamente, acompanhadas de cópia do 
respectivo talão. 
 

Nas inscrições de atletas que integraram acções para Selecções Nacionais e que os seus 
exames médico desportivos foram pedidos pela Federação ao Centro de Medicina Desportiva, 
devem solicitar cópia do respectivo talão do exame à secretaria da FPP. 
 

Relembramos que os Exames Médico Desportivos são válidos por 1 (um) ano, a contar da data 
da sua realização, sendo da inteira responsabilidade dos atletas/clubes a verificação dos 
mesmos quanto à sua caducidade. 
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2.4 -  MULTAS E PAGAMENTOS 
De acordo com o estipulado no n.º 1 do art. 67.º do Regulamento de Justiça e Disciplina da 
FPP, as taxas de organização e de encargos com a arbitragem definidas pela Direcção da 
FPP, bem como as multas que sejam aplicadas pelo Conselho de Disciplina, deverão ser 
integralmente pagas e regularizadas pelos clubes, dentro dos prazos estabelecidos. 
 

Face a isso, no Comunicado 37/2006, de 8-11-2006, foi dado conhecimento aos Clubes, no 
ponto 3.2 – Notas de Débito, que, por deliberação da Direcção da Federação de Patinagem de 
Portugal, as Notas de Débito referentes às taxas de organização e encargos com a arbitragem, 
processadas no final de cada mês, passarão a ter de ser pagas, impreterivelmente, até ao dia 
30 do mês seguinte. 
 

Informamos que, em caso de incumprimento deste procedimento, daremos de imediato 
conhecimento ao Conselho de Disciplina da Federação para que, sem mais qualquer aviso, 
proceda de acordo com os regulamentos em vigor. 
 

Assim, pede-se a compreensão dos Clubes para procederem ao pagamento atempado de tais 
Notas de Débito, uma vez que o incumprimento de tais normativos conduz a despesas inúteis 
que oneram a FPP. Nesse sentido e para obviar a tais despesas, todas as comunicações e 
concessões de prazos para além das datas de incumprimento terão que deixar de se realizar, 
devendo ao Conselho de Disciplina, dentro do estatuído nos regulamentos e demais normas 
aplicáveis, proceder ao apuramento do ilícito e aplicar de imediato a sanção correspondente. 

 
 

3  –  ACÇÃO DISCIPLINAR  
 

Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes às sanções disciplinares aplicadas pelo 
Conselho Disciplinar, aos Agentes Desportivos e Clube, na reunião de 07 de Janeiro de 2009. 
 
 

http://fpp.pt/comunicacoes/disciplina/
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4  –  INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PROTESTO

 
Informa-se que na reunião do Conselho Disciplinar de 07 de Janeiro de 2009, foi decidido instaurar o 
seguinte Processo: 
 

Processo de Protesto:  
Clube : 
Porto Santo SAD 

• Jogo Nº 0109 – Porto Santo SAD / UD Oliveirense  – Campeonato Nacional I Divisão 
 
 
* * * 
  * 


