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1   –  HÓQUEI EM PATINS 

 
1.1 - TAÇA DE PORTUGAL SENIORES MASCULINOS – PROVA 1 – 1ª ELIMINATÓRIA 

ÉPOCA 2012/2013 

Para conhecimento de todos os interessados publicamos o calendário da Prova mencionada 
em epígrafe. 
 

1.2 - REGIME DE EXCEPÇÃO – TREINADORES DE GRAU 1 E GRAU 2 
A Direcção Técnica Nacional, no âmbito das suas competências elaborou a proposta abaixo, 
tendo-a apresentado à Direcção da Federação de Patinagem de Portugal. 
 

A publicação do Decreto-Lei 248- A/2008 e Despacho nº 5061/2010 e a apresentação do Plano 
Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) vem criar um novo paradigma para a Formação 
de Treinadores em Portugal. 
  

A integração de um estágio com regulamento próprio na parte final da formação do treinador, 
traz-nos um conjunto de normativas que, no caso presente, conduzirá à alteração do 
Regulamento Geral de Hóquei em Patins da FPP no que se refere à condução de equipas de 
Seniores por treinadores com o Grau 2 ou o Grau 3, conforme o escalão (2ª Divisão e 1ª 
Divisão de hóquei em patins, respectivamente). 
  

Assim, e por se tratar de uma situação de excepção constante no ponto 2.3 (Estrutura 
Organizacional) do planeamento e operacionalização (ponto 2) do Regulamento de Estágio, 
podem os treinadores /estagiários “conduzir as sessões de treinos” e “orientar os seus 
praticantes em competição”. 
  

Neste caso, e enquanto durarem os cursos e os estágios dos Cursos de Grau 2 e do Grau 3 de 
Hóquei em Patins, propõe-se a criação de um Regime de Excepção aos treinadores inscritos e 
a frequentar aqueles Cursos, a partir de 1 de Janeiro de 2013 e até ao final da época 
desportiva, em Julho de 2013, que coincide com o final dos estágios, ao Artigo 26º pontos 1, 
1.2 e 1.3 do Regulamento Geral do Hóquei em Patins. 

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/calendarios/2012_2013/TP1.pdf
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Neste momento, já decorre o processo de estágio dos cursos de Grau 2 de Hóquei em Patins 
no Porto e em Lisboa, tendo-se iniciado já o curso de Grau 3 de Hóquei em Patins. 
  

Recordamos, no entanto, que: 
1. Foi a Direcção Técnica Nacional que criou a regulamentação específica sobre a qualificação de 

treinadores, considerando-a actual e a presente proposta surge a título excepcional. 
2. Esta excepção evita a situação simulada de terceiros serem inscritos como treinadores da 

equipa, quando o “verdadeiro” treinador não tem a qualificação exigida, obrigando os Clubes à 
contratação de mais um técnico com o consequente constrangimento económico. 

3. Pretende-se ainda dar a plenitude de hipóteses aos “reais” técnicos/ formandos de orientarem 
os seus praticantes em competição, conforme permite o Regulamento do Curso/Estágio que 
frequentam. 

4. Será evitada a legítima intervenção dos árbitros (expulsão) quando as ordens são dadas pelo 
treinador efectivo, embora sem qualificação, que á luz dos Regulamentos não pode dar 
instruções para dentro de pista. 

5. Por último, caso o treinador inscrito no curso abandone o mesmo, fica automaticamente sem 
direito a usufruir desta regalia temporária. 
  

Face ao exposto a Direcção da Federação de Patinagem de Portugal, em reunião realizada no 
dia 19 de Dezembro de 2012 deliberou aceitar a proposta da Direcção Técnica Nacional, 
permitindo que: 

− Treinadores de Grau 1 (que estejam a frequentar o Curso de Formação de Treinadores de 
Grau 2) orientem as suas equipas em competição que exija o Grau 2; 

− Treinadores de Grau 2 (que estejam a frequentar o Curso de Formação de Treinadores de 
Grau 3) orientem as suas equipas em competição que exija o Grau 3. 
Mantem-se o objectivo de melhorar a formação técnica dos treinadores de Hóquei em Patins, 
de forma a potenciar e aumentar as competências dos mesmos. 
 

Importa realçar que os programas dos Cursos de Formação de Treinadores de Grau 2 e Grau 
3, estão devidamente aprovados e validados pelo Instituto Português do Desporto e Juventude 
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(IPDJ), tendo sido, inclusive, os primeiros a serem aprovados e validados por aquele Instituto 
no âmbito da reformulação do Plano Nacional de Formação de Treinadores. 
 

Assim, entende a Direcção da FPP que a criação de um Regime de Excepção aos treinadores, 
nas condições atrás descritas, decorrerá na presente época, a partir de 1 de Janeiro de 2013 e 
até ao seu final ao abrigo da presente Deliberação, assumindo o compromisso de regulamentar 
e incluir no Regulamento Geral de Hóquei em Patins na época 2013/14. 
 

Para que o Regime de Excepção seja atribuído ao treinador, deverão estar reunidas as 
seguintes condições: 

1. O Curso de Formação de Treinadores de Grau 2 ou de Grau 3, já deverá ter-se iniciado. 
2. O treinador deverá estar a frequentar o Curso de Formação de Treinadores- Grau 2 ou de Grau 

3. 
3. O Clube ao qual o treinador se encontra vinculado, deverá pagar a correspondente taxa de 

inscrição, ou diferença entre o nível que se encontra inscrito e o que pretende obter o Regime 
de Excepção, através dos meios habituais. 
 

O Regime de Excepção atribuído a um treinador, será revogado pela Direcção da FPP, sob 
informação da Direcção Técnica Nacional se: 

1. O treinador/ formando não cumprir com todas as obrigações, e trabalhos inerentes ao 
programa formativo e/ou solicitados pelos formadores do Curso de Formação de Treinadores. 

2. Ao treinador/ formando for registada uma (1) falta injustificada a qualquer acção de formação 
presencial. 
 

A perda do Regime de Excepção obriga o Clube ao cumprimento do que se encontra 
estabelecido no Artigo 26.º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins. 
 

O Regime de Excepção só é válido para treinadores que se encontrem a frequentar os Cursos 
de Formação de Treinadores de Hóquei em Patins de Grau 2 ou de Grau 3, ou os respectivos 
Estágios, não sendo abrangidos os candidatos ou formandos dos Cursos de Formação de 
Treinadores de Hóquei em Patins de Grau 1.  
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1.3  -   CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS - ÉPOCA 2012/2013 

CLUBES APURADOS POR ASSOCIAÇÃO 
Publicam-se as grelhas de Clubes Apurados por Associação, aos Campeonatos Nacionais 
de Jovens. 
 

Chama-se a atenção que, estes valores só se confirmarão, se for cumprido o disposto no 1.2.1 
do Art.º 53.º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins que diz, " só podem ser consideradas 
as equipas que tenham concluído os respectivos Campeonatos Distritais/Regionais;" 

 
1.4  -   CLASSIFICAÇÕES - ÉPOCA 2012/2013 

Publicam-se as classificações do Campeonato abaixo mencionado. 
Campeonato Nacional da I Divisão 

 
1.5 - RANKING DE GOLOS 

Publica-se as seguintes listagens : 
Campeonato Nacional de Seniores I Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores II Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores III Divisão  
Campeonato Nacional de Seniores Femininos 

 
 
 

2  –  PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
 ESCALÕES ETÁRIOS – ÉPOCA 2013 

Para conhecimento de todos os interessados, publicam-se os Escalões Etários - Época 2013.  
 
 

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/docs/ClubesApurados2012_13.pdf
http://fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/classificacoes
http://fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/melhores-marcadores
http://fpp.pt/ficheiros/pdf/patinagem-artistica/PA2013ee.pdf
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3  –  PATINAGEM DE VELOCIDADE 

 
 ESCALÕES ETÁRIOS – ÉPOCA 2013 

Para conhecimento de todos os interessados, publicam-se os Escalões Etários - Época 2013.  
 
 

4  –  PATINAGEM ARTÍSTICA / PATINAGEM DE VELOCIDADE 

 
4.1 - TAXAS ANUAIS DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E NÃO ATLETAS – ÉPOCA 2013 

Como o valor do Salário Mínimo Nacional não foi alterado, as  
Taxas Anuais de Inscrição de Atletas e Não Atletas são iguais às da época passada. 
 

4.2 - SEGURO DESPORTIVO – ÉPOCA 2013 
Informamos que o valor dos seguros desportivos para a próxima época da Patinagem Artística 
e Patinagem de Velocidade se mantêm. 
 

Assim:    
Atletas até 14 anos 7,50 € 
Atletas com, ou mais de 14 anos 14,50 € 
Não Atletas 5,50 € 
 

Relembramos a obrigatoriedade do envio do Modelo de Participação de Sinistros para a 
Confederação do Desporto de Portugal acompanhado da franquia de 175,00 €, cuja diferença 
será reembolsada, caso as despesas sejam inferiores a esta quantia. 
 

Mantêm-se igualmente o nº da apólice – 0002890967 – e os procedimentos nas participações 
dos acidentes desportivos. 
 

As condições da apólice e os procedimentos estão em www.cdp.pt/seguros  
 

 

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/corridas-patins/EscaloesEtarios2013.pdf
http://www.fpp.pt/ficheiros/pdf/TaxasAnuaisPA_PV2013.pdf
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5  –  ACÇÃO DISCIPLINAR  

 
Publicam-se a Lista da Acção Disciplinar, referente às sanções disciplinares aplicadas pelo Conselho 
Disciplinar, aos Agentes Desportivos, na reunião de 02 de Janeiro de 2013. 

 
 
 
 
* * * 
  * 

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/comunicacoes/disciplina/2013/02-01-13.pdf

