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1 -  HÓQUEI EM PATINS 

 
1.1 –  TORNEIO INTER-REGIÕES – “PÁSCOA – 2018” 

Na sequência do sorteio realizado na sede desta Federação, vimos pelo presente dar o 
devido conhecimento do calendário de jogos . 

 

1.2 – RANKING DE GOLOS 
Publica-se o ranking de golos referente às seguintes Competições: 
Campeonato Nacional I Divisão 
Campeonato Nacional II Divisão 
Campeonato Nacional III Divisão 
Capeonato Nacional Seniores Femininos 
Campeonato Nacional Sub-20 
Campeonato Nacional Sub-17 
Campeonato Nacional Sub-15 
Campeonato Nacional Sub-13 

 
 
 
 
2 –  PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
2.1 - 2ªS PROVAS DE ACESSO NACIONAIS 2018 

Para conhecimento de todos os interessados publica-se o Horário e Ordem de Saída das 
Provas mencionadas em epígrafe.  

 
2.2 - CAMPEONATO NACIONAL DE SHOW E PRECISÃO 2018 

Para conhecimento de todos os interessados publica-se o Protocolo e Cartaz do 
Campeonato mencionado em epígrafe.  

 

http://www.fpp.pt/MEDIA/DOCS/ANEXOS/2018_InterRegioes_Sorteio.pdf
http://www.fpp.pt/HP/Documentos/13
http://www.fpp.pt/MEDIA/DOCS/ANEXOS/ProvasAcesso-2018-2-SorteioHorarios.pdf
http://www.fpp.pt/MEDIA/DOCS/ANEXOS/ProtocoloCNSP2018.pdf
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2.3 - SEMINÁRIO DE PATINAGEM LIVRE “PÁSCOA 2018” 
Encontram-se abertas as inscrições para o Seminário de Patinagem Livre no Pavilhão da 
Ventosa do Bairro/Mealhada, a realizar entre os dias 24 e 25 para os escalões de Infantis e 
Iniciados, e entre  26 e 27 de Março de 2018 para os escalões de Cadetes, Juvenis, 
Juniores e Seniores.  
 

A inscrição deverá ser realizada na Plataforma da Patinagem Artística da FPP, separador 
“Seminários”, todas as inscrições devem dar entrada na plataforma até às 23h59m do dia 
12 de Março de 2018. Os clubes deverão utilizar o acesso anteriormente fornecido, à 
referida plataforma, os que ainda não tenham credenciais de entrada, deverão preencher o 
seguinte formulário a fim de as receber: https://goo.gl/Pz5Fi1 
 

Podem inscrever-se todos os atletas federados que pertençam aos escalões referidos. Se 
as inscrições ultrapassarem um limite que não permita o funcionamento adequado dos 
treinos, compete à FPP a seriação dos atletas a serem admitidos.  
 

A inscrição de cada atleta tem um custo de 15.00€, e deve ser feito por transferência 
bancária para a FPP, cujo IBAN é o seguinte: PT50003300000058032648527. O 
pagamento só deverá ser feito após a publicação dos atletas admitidos, e o respetivo 
comprovativo deve ser inserido na plataforma até às 23h59m do dia 19 de Março de 2018. 
 

Os horários serão publicados após seriação dos atletas. 

 
2.4 - SEMINÁRIO DE DANÇA “PÁSCOA 2018” 

Encontram-se abertas as inscrições para os Seminários da Disciplina de Dança, dos 
escalões de Infantis e Iniciados, a realizar no Pavilhão Rota dos Móveis / Paredes, 
respetivamente Solo Dance no dia 27 de Março de 2018 e Pares de Dança no dia 3 de Abril 
de 2018.  
 

A inscrição deverá ser realizada na Plataforma da Patinagem Artística da FPP (Link: 
partistico.pt), separador “Seminários”, todas as inscrições devem dar entrada na plataforma 
até às 23h59m do dia 12 de Março de 2018. Os clubes deverão utilizar o acesso 
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anteriormente fornecido, à referida plataforma, os que ainda não tenham credenciais de 
entrada, deverão preencher o seguinte formulário a fim de as receber: https://goo.gl/Pz5Fi1 
 

Podem inscrever-se todos os atletas federados que pertençam aos escalões referidos. Se 
as inscrições ultrapassarem um limite que não permita o funcionamento adequado dos 
treinos, compete à FPP a seriação dos atletas a serem admitidos.  
 

As inscrições têm os seguintes custos, Solo Dance 10.00€ por atleta, e Pares de Dança 
20.00€ por par, e deverá ser feito por transferência bancária para a FPP, cujo IBAN é o 
seguinte: PT50003300000058032648527. O pagamento só deverá ser feito após a 
publicação dos atletas admitidos, e o respetivo comprovativo deve ser inserido na 
plataforma até às 23h59m do dia 19 de Março de 2018. 
 

Os horários serão publicados após seriação dos atletas. 

 
2. - SEMINÁRIO DE PARES ARTÍSTICOS “PÁSCOA 2018” 

Encontram-se abertas as inscrições para o Seminário de Pares Artísticos  a realizar no 
Pavilhão da Ventosa do Bairro/Mealhada, dia 28 de Março de 2018 para todos os escalões, 
de Infantis a Seniores. 
 

A inscrição deverá ser realizada na Plataforma da Patinagem Artística da FPP (Link: 
partistico.pt ), separador “Seminários”, todas as inscrições devem dar entrada na plataforma 
até às 23h59m do dia 12 de Março de 2018. Os clubes deverão utilizar o acesso à referida 
plataforma anteriormente fornecido, os que ainda não tenham credenciais de entrada, 
deverão preencher o seguinte formulário a fim de as receber: https://goo.gl/Pz5Fi1 
 

Podem inscrever-se todos os atletas federados que pertençam aos escalões referidos. Se 
as inscrições ultrapassarem um limite que não permita o funcionamento adequado dos 
treinos, compete à FPP a seriação dos atletas a serem admitidos.  
 

A inscrição tem um custo de 20.00€ (por par), e deve ser feito por transferência bancária 
para a FPP, cujo IBAN é o seguinte: PT50003300000058032648527. O pagamento só 
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deverá ser feito após a publicação dos atletas admitidos, e o respetivo comprovativo deve 
ser inserido na plataforma até às 23h59m do dia 19 de Março de 2018. 
 

Os horários serão publicados após seriação dos atletas. 

 
 
3 – ACÇÃO DISCIPLINAR

 
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes à  
reunião de 28 de Fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

* * * 
* 

http://www.fpp.pt/Disciplina

