PROTOCOLO
Campeonato Nacional de Patinagem Livre - Época 2019
A FPP/CTDPA vai promover a realização do Campeonato Nacional de Patinagem Livre da Época 2019, de
acordo com o seguinte protocolo:
Local:

Guimarães - Pavilhão Multiusos - Na área de jurisdição da A. P. Minho

Data:

3 a 10 de Agosto de 2019

Horário:

A indicar, dependendo do numero de inscrições.

Abertura de Inscrições:

Aberta a todos os Clubes ou Escolas que satisfaçam os requisitos estabelecidos de
participação constantes do Guia Normativo de Acesso a Provas Nacionais de 2019
relativamente à especialidade de Patinagem Livre e Pares Artísticos nos escalões de
Infantil, Iniciado, Cadete e Juvenil

Inscrição:

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 preencher o seguinte formulário a fim de as
receber:
https://goo.gl/forms/lr9nv0nngFCeHZfi2

Prazo de Inscrição:

Todas as inscrições devem dar entrada na plataforma até às 21 Horas do dia 23 de
Julho de 2019

Sorteio:

A realizar às 21 horas, no dia 25 de Julho de 2019, na Plataforma Web e em directo
no Facebook da FPP.

Provas a efectuar:

Patinagem Livre e Pares Artísticos nos escalões de Infantil, Iniciado, Cadete e Juvenil
conforme disposto, para estas especialidades, no Artigo 54º do Regulamento Geral da
Patinagem Artística.

Taxa de Inscrição:
Pagamento:

18 Euros, por Atleta
22 Euros, por Par
Realizado por referencia bancária, a ser disponibilizada no dia 23 de Julho de 2019
na plataforma de Patinagem Artística, até às 23h55 do dia 24 de Julho de 2019.

Enviadas pela plataforma de modo a ser possível concluir e finalizar a inscrição, de
Suportes musicais e Folhas de acordo com o Artigo 53º do RGPA, até às 21 Horas do dia 23 de Julho de 2019. O envio
Elementos:
é realizado através da Plataforma para a especialidade de Patinagem Livre Individual, e
através de e-mail no caso dos Pares Artísticos.

Ficha de Prova:

A ficha de prova deverá obrigatoriamente ser preenchida antecipadamente na plataforma.
Posteriormente, deverá ser impressa e aposto carimbo do clube, obrigatoriamente, e
entregue antes do início da prova, pelo delegado devidamente inscrito na referida ficha.

Prémios:

Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados nos diferentes escalões e
género. Serão atribuídas taças aos três clubes, primeiros classificados no conjunto de
todas as provas do Campeonato Nacional de Patinagem Livre.

Cerimónia de Encerramento:

Obrigatória a presença de todos os patinadores que realizem prova no respectivo dia da
cerimónia, e demais participantes na prova, com o respectivo estandarte ou bandeira do
clube.

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 (18 Euros ou 22 Euros). 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.

