
Divulgação de Atletas aceites:
A listagem de atletas aceites, após seriação dos mesmos, é divulgada no prazo máximo 

de 48 horas.

Taxa de Inscrição:

Sorteio:
O sorteio realizar-se-á às 21 Horas do dia 22 de Janeiro de 2020, em direto no 

Facebook da FPP.

Entregas fora do prazo:

As inscrições dos atletas cujos suportes musicais e/ou folhas de elementos sejam 

enviados após o prazo em cima mencionado, são penalizados com uma sobretaxa de 

100% do valor da inscrição. No caso do envio ser realizado após o sorteio, o clube será 

também punido com a regulamentação prevista no Regulamento Geral de Patinagem 

Artística e no Regulamento de Disciplina.

Validação dos Níveis:

É necessário que as Associações de Patinagem, através da Plataforma Oficial da 

Patinagem Artística, confirmem que os atletas inscritos tenham obtido aprovação no nível 

mínimo, de acordo com o Guia Normativo de Acesso a Provas Nacionais, necessário para 

a especialidade em que estão inscritos. As Associações de Patinagem têm até às 

13h00 do dia 16 de Janeiro de 2020 para confirmar os níveis.

Ficha de Prova:

Pagamento:
Pagamento realizado por Referência Bancária até ao dia 21 de Janeiro de 2020. As 

Referências Bancárias são geradas aquando da divulgação dos atletas aceites.

A enviar através da Plataforma Oficial da Patinagem Artística da FPP e apresentada 

impressa e carimbada pelo clube no dia da prova.

Aberta a todos os atletas que satisfaçam os requisitos estabelecidos de participação 

constantes do Guia Normativo de Acesso a Provas Nacionais de 2020 relativamente às 

especialidades de Patinagem Livre Individual e Solo Dance.         

Suportes musicais:
A enviar através da Plataforma Oficial da Patinagem Artística da FPP até ao dia 21 de 

Janeiro de 2020.

A inscrição será realizada na Plataforma Oficial da Patinagem Artística da FPP. Os clubes 

deverão utilizar o acesso anteriormente fornecido, à referida plataforma, os que ainda não 

tenham credenciais de entrada, deverão solicitar as mesmas na página inicial.

Abertura de Inscrições:

https://partistico.pt 

Inscrição:

Folhas de Elementos:
A enviar através da Plataforma Oficial da Patinagem Artística da FPP até ao dia 21 de 

Janeiro de 2020.

PROTOCOLO
1º Open Nacional - Época 2020

24 €  - por prova de Patingem Livre ou Solo Dance

A FPP/CTDPA vai promover a realização do 1º Open Nacional da Época 2020, de acordo com o seguinte 

protocolo:

Local: HCLeiria (Pavilhão de Santa Eufémia) - Na área de jurisdição da A. P. Leiria

Data: 8 e/ou 9 de Fevereiro de 2020

Horário: A indicar, dependendo do número de inscrições.

Prazo de Inscrição:
Todas as inscrições devem dar entrada na plataforma até às 21 Horas do dia 15 de 

Janeiro de 2020

Provas a efectuar:

Patinagem Livre - Programa Longo (Infantil), Programa Curto (Iniciado, Cadete, Juvenil, 

Júnior e Sénior)                                                                                                                                                                    

Solo Dance - Dança Livre (Infantil, Iniciado, Cadete, Juvenil, Júnior e Sénior)

Vagas:

Patinagem Livre (204) - 28 Femininos + 6 Masculinos (Para cada escalão)                                                                                                                                                                

Solo Dance (36) - 4 Femininos + 2 Masculinos (Para cada escalão)                                                               

As vagas não preenchidas serão distribuidas de acordo com o Guia Normativo de Acesso 

a Provas Nacionais de 2020.
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