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1 -  HÓQUEI EM PATINS 
 

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 
Campeonato Nacional Seniores Femininos 
Campeonato Nacional Sub-20 
Campeonato Nacional Sub-17 
Campeonato Nacional Sub-15 
Campeonato Nacional Sub-13 
 
 

2 –  PATINAGEM ARTÍSTICA 
 

 
2.2 - CAMPEONATO NACIONAL DE FIGURAS OBRIGATÓRIAS 

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

 
2.2 - APRESENTAÇÃO DO PROJECTO GA 

Para conhecimento de todos os interessados publica-se a apresentação do Projecto GA. 
 

2.1 - COMUNICADO Nº 3-2018 - CTDPA 
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o Comunicado Nº 3-2018-CTDPA. 

 

 
 

http://www.fpp.pt/HP/Documentos/13
http://www.fpp.pt/media/docs/22/ProtocoloCNFO2018.pdf
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3 – ACÇÃO DISCIPLINAR

 
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar e Acórdãos PD 2177/18 e 2183/18, referentes à 
reunião de 11 de Abril de 2018. 
 
 
 

* * * 
* 

http://www.fpp.pt/Disciplina


Projecto Garantia e 
Ambição

“Se não posso realizar grandes coisas, posso pelo 
menos realizar pequenas coisas com grandeza”



Introdução

Internacionalmente Portugal 
é forte nos escalões de 
Infantis e Iniciados.

E nos restantes escalões?



Nos escalões mais elevados a 
falta de sincronismo da técnica
com o desenvolvimento 
corporal faz com que seja muito 
difícil atingir certos resultados.

… Levando até a um abandono 
precoce da modalidade.

Cadetes
Juvenis
Juniores 
Seniores



Análise SWOT



Número crescente de atletas em escalões       
mais novos.
Prolongamento do trabalho realizado nos 
OIST
Excelentes resultados internacionais.

Análise SWOT

Forças



Dificuldade na igualdade de meios de 
trabalho em todo o país.
Não acompanhamento e sistematização 
do sistema ROLLART

Análise SWOT

Fraquezas



Melhoria da qualidade dos atletas e 
treinadores.
Potencialização do trabalho com as 
associações.
Introdução do sistema ROLLART.

Análise SWOT

Oportunidades



Possível não compreensão por parte de 
todos os envolvidos.

Análise SWOT

Ameaças



Objetivo

Apoio aos treinadores dos atletas e 
atletas, que façam parte da equipa, 
com técnicas corretas e elaboração 
de planos de trabalho ajustadas a 

cada patinador

Melhoria de resultados internacionais nos escalões de Cadetes a 
Seniores na disciplina de Patinagem Livre.

Os treinadores estão diretamente envolvidos e a receber formação.



Objetivo

Criação de uma equipa composta por patinadores talentosos que 
abracem o projeto com responsabilidade.

A equipa é dinâmica, 
podem ser excluídos 
atletas ou promovidas 
novas entradas.



Objetivo

Grupo de trabalho pluridisciplinar que cuide de cerca de 15 atletas nos 
escalões de Benjamins e Infantis a nível Nacional a quem irão ministrar 
treinos com uma periodicidade quinzenal, sempre em colaboração com 
os seus treinadores.

Técnico coordenador

Técnico de Patinagem Livre

Técnico de Solo Dance

Preparador físico

Coreógrafo



Operacionalização



Trabalho a médio prazo com duração estimada de 5 
anos.

Treino conjunto mensalmente.

Treino local com cada atleta no seu clube.

Avaliação da condição física e indicação do 
programa que o atleta tem de seguir.

Avaliação da interpretação e expressividade, por 
parte do coreógrafo e indicação do programa a 
seguir.

Operacionalização

CronogramaCronograma



Compromisso por parte do 
atleta, pais, treinador e clube
de cumprirem as diretrizes 
emanadas pela equipa de 
trabalho.

Em contrapartida o treinador 
do atleta recebe formação sem 
qualquer encargo para ele ou 
para o clube.

Regras de 
funcionamento



FPP

Coordenador

Técnicos

Alojamento do 
Atleta

Atleta
Aulas de condição 
física e coreografia

Encargos



3ª Fase: Outubro a Julho

Elementos técnicos, elaboração esquemas, 
preparação física, coreografia

2ª Fase: Maio a Julho

Técnicas de saltos, técnicas de piões, skating skills, 
condição física e coreografia

1ª Fase: Maio

Triagem de atletas
Cronograma



                                                           
 

     

Comunicado n.º 03/2018/CTDPA 

10 de Abril de 2018 

 

Atualização do RTPA 2018 e do RGPA 
 

Figuras Obrigatórias – Grupos de Figuras 

Por decisão deste Comité, nos escalões de Júnior e Sénior na disciplina de Figuras 

Obrigatórias, troca-se a segunda com a terceira figura em cada grupo, de modo a que os 

Boucles (laços) ocupem a última posição dos grupos. 

 

Patinagem Livre – Tempos de Música 

Nos escalões de Júnior e Sénior na disciplina de Patinagem Livre para o Programa 

Longo do género Feminino, são atualizadas as durações das músicas para um mínimo de 

4 minutos e 15 segundos e um máximo de 4 minutos e 30 segundos. 

 

Graus de Qualificação de Treinadores 

Em complemento ao Artigo 9.º alínea 1.1, esclarece-se e define-se que em provas 

Nacionais na ausência de treinador habilitado para os escalões de Juvenis a Seniores, é 

excecionalmente permitido o apoio de um Treinador de Grau 2 para representação dos 

mesmos em prova, devidamente autorizado pelos clubes envolvidos. Nas provas 

Distritais para todos os escalões é apenas exigido o título de Treinador de Grau 1. 

 

 

 

      SAUDAÇÕES DESPORTIVAS   

         O CTDPA 


