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1   –  HÓQUEI EM PATINS 

 
1.1 - TRANSMISSÕES DE JOGOS – TELEVISÃO E INTERNET  

A Federação de Patinagem de Portugal considera valiosos todos os meios de difusão e 
divulgação do Hóquei em Patins, aumentando o alcance e implantação da Modalidade. Porém, 
todos os agentes desportivos da Modalidade devem cumprir o que se encontra regulamentado 
no que diz respeito a transmissões televisivas ou de internet de jogos de Hóquei em Patins.  

  

Assim, toda e qualquer transmissão televisiva ou na plataforma de internet de jogos de Hóquei 
em Patins, deve cumprir o que se encontra disposto no Artigo 10.º do Regulamento Geral de 
Hóquei em Patins. Ou seja, os interessados em realizar transmissões de jogos, devem solicitar 
a respectiva autorização à Federação de Patinagem de Portugal, devendo os pedidos ser 
efectuados através do seguinte endereço: nunofaisca@fpp.pt .  

 

Mais se informa que a responsabilidade da transmissão e pedido de autorização, é exclusiva 
dos Clubes intervenientes. 
 

Assim, para além da devida autorização e cumprimento dos regulamentos por parte dos 
agentes desportivos, permitirá à FPP a criação, de uma agenda de transmissões a efetuar, 
publicitando-a através do sítio oficial da FPP.  

 
1.2 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE JOGO 

FORMULÁRIO - ÉPOCA 2013/2014 
Informa-se os clubes participantes nos Campeonatos Nacionais, que na época 2013/2014 os 
pedidos de autorização de transmissão de jogos têm de ser solicitados no formulário próprio 
que foi enviado pela FPP aos clubes, estando o mesmo disponível no site da FPP, em 
documentos.  
 

Este formulário não se aplica aos jogos transmitidos em “A Bola TV” e serve exclusivamente 
para as alterações respeitantes aos Campeonatos Nacionais.  
 

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/docs/jogos_transmissao.pdf
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1.3 - TRANSMISSÕES TELEVISIVAS – “A BOLA TV” 

A Federação de Patinagem de Portugal celebrou um acordo com o operador de televisão “A 
Bola TV” para a transmissão de 30 jogos do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hóquei em 
Patins. Este acordo estabelece que as transmissões a realizar têm carácter de exclusividade 
do operador, assim informam-se todos os agentes que, quando existir transmissão televisiva 
através d’ A Bola TV de um jogo, não poderão existir transmissões através de outros 
operadores ou plataformas, excepto quando exista acordo directo entre a “A Bola TV” e outros 
operadores e/ou plataformas. 

 
1.4 - CLASSIFICAÇÕES - ÉPOCA 2013/2014 

Publicam-se as classificações : 
Campeonato Nacional de Seniores I Divisão; 
Campeonato Nacional de Seniores II Divisão; 
Campeonato Nacional de Seniores III Divisão; 
Campeonato Nacional de Seniores Femininos. 

 
1.5 - RANKING DE GOLOS 

Publica-se a listagem : 
Campeonato Nacional de Seniores I Divisão; 
Campeonato Nacional de Seniores II Divisão; 
Campeonato Nacional de Seniores da III Divisão; 
Campeonato Nacional de Seniores Femininos. 
 
 
 
 
 
 

http://fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/classificacoes
http://fpp.pt/index.php/hoquei-em-patins/melhores-marcadores
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2  –  DIVERSOS 

 
ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS POR TOLERÂNCIA DE PONTO 
Informamos que os serviços administrativos da FPP estarão encerrados nos dias 24/12/2013 e 
31/12/2013, reabrindo a 26/12/2013 e 02/01/2014, respectivamente, no horário normal de expediente. 

 
 
 
 

3  –  ACÇÃO DISCIPLINAR  

 
Publica-se a Lista da Acção Disciplinar, referente às sanções disciplinares aplicadas pelo Conselho 
Disciplinar, aos Agentes Desportivos, na reunião de 11 de Dezembro de 2013. 

 
 
 
 
 
* * * 
  * 

http://fpp.pt/ficheiros/pdf/comunicacoes/disciplina/2013/11-12-13.pdf

