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1   –  HÓQUEI EM PATINS 

 
1.1 - CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS – ÉPOCA 2015/2016 
 CALENDÁRIOS 

Para conhecimento de todos os interessados, publicam-se os calendários dos 
Campeonatos mencionados em epígrafe, devidamente atualizados. 
 

1.2 - CAMPEONATO NACIONAL SENIORES FEMININOS - P2 – AP. CAMPEÃO 
ÉPOCA 2015/2016 
 Para conhecimento de todos os interessados, publica-se o calendário do Campeonato 
mencionado em epígrafe. 
 

1.3 - 1/16 FINAL TAÇA DE PORTUGAL DE SENIORES MASCULINOS - ÉPOCA 2015/2016 
Informam-se todos os interessados que o sorteio da prova em título realiza- se às 18H00, 
no dia 19 de fevereiro de 2016, nas instalações da FPP, sitas na Avª Almirante Gago 
Coutinho, 114 em Lisboa. 
 

Nesta eliminatória participam, para além dos clubes apurados das eliminatórias anteriores, 
os clubes do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. 
 

Chama-se a atenção que, a partir da presente eliminatória deverá ser cumprido o que se 
encontra estipulado no 14.2 do Artigo 64º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins, ou 
seja independentemente da divisão em que participam os clubes intervenientes em cada 
jogo, o Clube visitado deverá requisitar policiamento ou contratualizar serviço de segurança 
privada, observando o que se encontra estipulado no 11 do mesmo Artigo. 

 
1.4 -  DESLOCAÇÕES ÀS ILHAS 

Informam-se todos os agentes desportivos que relativamente à comparticipação de 
despesas para viagens às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a Federação de 

http://www.fpp.pt/HP/2015-16/CN1
http://www.fpp.pt/HP/2015-16/CN-Fem
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Patinagem de Portugal tem que efetuar um contrato individual com cada  clube que se 
desloque às Regiões Autónomas. 
 

Para a realização desse contrato é necessário que os clubes nos façam chegar os 
seguintes elementos com a maior brevidade.   
•         Numero de contribuinte do Clube 
•         Nome de quem vai assinar o contrato em representação do clube 
•         Numero de contribuinte dessa pessoa 
•         Cargo que ocupa no clube 

 

Após a receção destes elementos as minutas dos contratos serão enviadas para os clubes. 
 

 
2 –   PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
2.1 - REGULAMENTO TÉCNICO 2016 

Para conhecimento de todos os interessados, publica-se o Regulamento Técnico 2016. 

 
2.2 - 2ºs TESTES NACIONAIS 2016 

 Para conhecimento de todos os interessados, publica-se o horário e ordem de saída dos 
2ºs Testes Nacionais 2016. 
 

2.3 - ACÇÃO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS EM PATINAGEM LIVRE 
Encontram-se abertas as inscrições para o estágio de patinagem livre a decorrer nos dias 2 
e 3 de Abril para os escalões de Infantis e Iniciados, com a técnica Cristina Claro, no 
pavilhão do Luso. 
 

As inscrições terminam no dia 19 de Março e devem ser enviadas no 
modelo de ficha de inscrição, para a FPP ao cuidado do Sr. Ramiro Lopes ou via e-mail 
(dtr@fpp.pt). 

http://www.fpp.pt/media/docs/03/regulamento_tecnico_2016.pdf
http://www.fpp.pt/MEDIA/DOCS/ANEXOS/20160217_SorteioHorario_2TN2016.pdf
http://fpp.pt/MEDIA/DOCS/ANEXOS/20160218_FichaDeInscInfIniPL_2016.xls
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O alojamento, transporte, alimentação e guarda dos atletas não é responsabilidade da FPP. 
 

Se as inscrições ultrapassarem um limite que não permita o funcionamento adequado dos 
treinos, compete á FPP a seriação dos atletas a serem admitidos. 
 

As inscrições só serão aceites contra um pagamento de 20,00€ por atleta, que deve ser 
feito para o IBAN da FPP n.º PT50003300000058032648527. 

 
2.4 - ACÇÃO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS EM SOLO DANCE 

Encontram-se abertas as inscrições para o estágio de solo dance a decorrer no dia 19 de 
Março para os escalões de Infantis e Iniciados, com o técnico Rui Carneiro, no pavilhão 
Rota dos Moveis em Paredes. 
 

As inscrições terminam no dia 12 de Março e devem ser enviadas no 
modelo de ficha de inscrição, para a FPP ao cuidado do Sr. Ramiro Lopes ou via e-mail 
(dtr@fpp.pt). 
 

O alojamento, transporte, alimentação e guarda dos atletas não é responsabilidade da FPP. 
 

Se as inscrições ultrapassarem um limite que não permita o funcionamento adequado dos 
treinos, compete á FPP a seriação dos atletas a serem admitidos. 
 

As inscrições só serão aceites contra um pagamento de 15,00€ por atleta, que deve ser 
feito para o IBAN da FPP n.º PT50003300000058032648527. 
 
 

3  –   PATINAGEM DE VELOCIDADE  

 
3.1 - LOCAL DO CAMPEONATO NACIONAL DE INDOOR – CAD./JUN./SEN.   

E DA I JORNADA DO ENCONTRO NACIONAL DE INDOOR – BENJ./ESC./INF./INIC. 

http://fpp.pt/MEDIA/DOCS/ANEXOS/20160218_FichaDeInscInfIniSD_2016.xls
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O Campeonato Nacional de Indoor – Cad./Jun./Sen. e a I Jornada do Encontro Nacional de 
Indoor – Benj./Esc./Inf./Inic. realizam-se nos dias 5 e 6 de Março de 2016, no Pavilhão 
Municipal de Alenquer. 

 
3.2 - ALTERAÇÃO DA DATA DO CAMPEONATO NACIONAL DE ESTRADA – INIC./JUN.  

E DO II ENCONTRO NACIONAL DE MASTERS 
No dia 15 de Maio de 2016 realizar-se-á a 1ª Corrida de Patinagem da Mulher, em Lisboa.  
 

De forma a que tal evento possa ter a participação do maior número de patinadores, o 
Campeonato Nacional de Estrada – Inic./Jun. e o II Encontro Nacional de Masters, a realizar 
na Marinha Grande, é antecipado para os dias 7 e 8 de Maio de 2016. 
 
 

 
4 – ACÇÃO DISCIPLINAR  

 
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes à 
reunião de 17 de Fevereiro de 2016. 

 
 
 
 

* * * 
* 

http://www.fpp.pt/media/docs/disciplina/2016/02/17.pdf

