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1  –   HÓQUEI EM PATINS  

 
 RANKING DE GOLOS 

Publica-se o ranking de golos referente às seguintes Competições: 
Campeonato Nacional da I Divisão 
Campeonato Nacional da II Divisão 
Campeonato Nacional de Seniores Femininos 
Taça de Portugal Seniores Masculinos 
Campeonato Nacional de Sub-20 
Campeonato Nacional de Sub-17 
Campeonato Nacional de Sub- 15 
Campeonato Nacional de Sub-13 
 
 
 

2 –   PATINAGEM ARTÍSTICA  

 
2.1 - ACÇÃO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS EM PARES DE DANÇA E SOLO DANCE 

Encontram-se abertas as inscrições para o estágio de pares de dança e solo dance a 
decorrer no próximo mês de Abril nos dias 5 (solo dance de cadetes, juvenis, juniores e 
seniores), dia 11 (pares de dança) e 18 (solo dance de infantis e iniciados). As inscrições 
terminam no dia 18 de Março e devem ser enviadas no modelo aqui disponível, para a 
FPP ao cuidado da Direcção Técnica Nacional ou via E-mail para dtn@fpp.pt  
 

Após estes estágios serão publicadas listagens de atletas selecionáveis, pelo que todos os 
patinadores cujo objetivo seja uma futura seleção nacional devem inscrever-se para o 
estágio. 
 

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

http://www.fpp.pt/HP/Documentos/13
http://www.fpp.pt/PA/Noticia/560
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Se as inscrições ultrapassarem um limite que não permita o funcionamento adequado dos 
treinos, compete á FPP a seriação dos atletas a serem admitidos.  

 

A inscrição de cada atleta tem um custo de 15.25€, cujo pagamento deve ser feito para a 
FPP por transferência bancária – o IBAN da FPP é o seguinte: 
PT50003300000058032648527.  

 

Para que o processo de inscrição possa ser aceite: 

• A ficha de inscrição tem de vir acompanhada do respectivo comprovativo de 
pagamento 

• O comprovativo de pagamento tem de ter escrito em letra maiúscula legível o nome 
do atleta a que se reporta o pagamento da inscrição 

 
2.2 - CAMPEONATO NACIONAL DE SHOW E PRECISÃO 

Para conhecimento de todos os interessados publica-se o horário e ordem de saída do 
Campeonato mencionado em epígrafe. 
 

2.3 - 1ºS TESTES NACIONAIS 2017 
2ºS TESTES NACIONAIS 2017 
Para conhecimento de todos os interessados publicam-se os resultados das Provas 
mencionadas em epígrafe. 

 
 

3  –   DIVERSOS  

 
 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 
Patinagem de Portugal tem que efetuar um contrato individual com cada Clube. 
 

http://www.fpp.pt/PA/Documentos/16
http://www.fpp.pt/PA/Documentos/16
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Para a elaboração do contrato é necessário que os Clubes confirmem de imediato; 
• Número de contribuinte do Clube  
• Morada; 
• Quem obriga o Clube, seu NIF e cargo que ocupa;  
 

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

4  –   ACÇÃO DISCIPLINAR  

 
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes às  
reuniões de 03 e 08 de Março de 2017. 

 
 
 
 

* * * 
* 

http://www.fpp.pt/Disciplina

