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1 -    HÓQUEI EM PATINS 

 
 INTER-REGIÕES FEMININO 
          CARNAVAL - 2020 

Tem sido feito nas últimas Épocas com introduções efectivas, um trabalho que permita 
paulatinamente que a vertente feminina do Hóquei em Patins vá atingindo patamares 
superiores ao então verificado. 
 

Tem sido introduzido uma maior carga competitiva nas provas nacionais, sendo a alteração 
regulamentar ao Campeonato Nacional a decorrer na corrente  Época um passo 
significativo na carga competitiva desta Prova, que registamos com agrado. 
 

Assim, estamos agora em condições de, conforme consta do nosso planeamento, de 
realizar o Inter Regiões Femininos a decorrer no Carnaval de 22 a 24 de Fevereiro de 2020 
de modo a que as jovens atletas possam vir a ter este espaço próprio, pelo que se 
encontram formalmente abertas as inscrições para as Associações de Patinagem 
para esta prova, tendo as mesmas como prazo limite o dia 15 de Dezembro de 2019. 
 

De modo a que todos possam planificar a sua participação, informamos pois como abaixo 
descrito as idades permitidas para esta prova bem como as condicionantes existentes. 
 

As idades para o Inter-regiões feminino são: 
 - Apenas atletas nascidas nos anos de 2006 a 2003. 
 - As equipas devem ser constituídas por 10 jogadoras (2 GR e 8 JC). Podem participar no 
torneio com o mínimo de 8 jogadoras (1Gr e 7 JC) 
 

Condicionantes, para situações das Associações que não cumpram os números de 
jogadoras: 
1º Podem completar a equipa com jogadoras de outras Associações que não participem na 
prova. 
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2º No caso de não existir GR na própria Associação, bem como nas restantes Associações 
não participantes, podem utilizar um GR mais velha, nascida apenas no ano de 2002. 

 
 

2 -    PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
5ªS PROVAS DE ACESSO NACIONAIS 
Para conhecimento de todos os interessados publicam-se os resultados das Provas 
mencionadas em epígrafe. 

 
 
 

3  –   DIVERSOS  
 

 FILIAÇÃO DE CLUBES 
Tendo sido presente, ao executivo da F.P.P., a filiação dos Clubes abaixo mencionados, 
não pode a Direcção deixar de se congratular com o aparecimento destes Clubes, 
desejando-lhes desde já as maiores venturas desportivas. 

• GRUPO DESPORTIVO 1º DE MARÇO, filiado na Associação de Patinagem do 
Alentejo. 

• CDMP - CLUBE DESPORTIVO MEIA PONTA, filiado na Associação de Patinagem de 
Aveiro. 

• ESCOLA DE PATINAGEM ROLLERDANCE – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
ARGANIL, filiado na Associação de Patinagem de Coimbra. 

• ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM ARTÍSTICA DE MARRAZES, filiado na Associação 
de Patinagem de Leiria. 

• GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL CASALINHENSE, filiado na 
Associação de Patinagem de Lisboa. 

 

https://fpp.pt/wp-content/uploads/Resultados-5%C2%AAs-Provas-de-Acesso-Nacionais.pdf
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4 -    ACÇÃO DISCIPLINAR  

 
Publicam-se as Listas da Acção Disciplinar, referentes à  
reunião de 13 de Novembro de 2019. 
 

 
 
 
* * * 
  * 

https://fpp.pt/wp-content/uploads/Disciplina_2019_11_13.pdf

