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ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM 
DO ALENTEJO 

 

Rua Pablo Neruda, 1B  – Apartado 6006 – Tel / Fax 284 322 340 – 7801-908 BEJA 

 HÓQUEI EM PATINS  
 
 
1 – CALENDÁRIO DO TORNEIO DE ENCERRAMENTO DE BENJAMINS E 
ESCOLARES 
 

Anexamos os calendários definitivos do Torneio de Encerramento de Benjamins e 
Escolares. No primeiro escalão a prova realiza-se a 3 voltas. 
 
4 – REGULAMENTO 
 

Aplica-se nestas provas o regulamento que vigorou no Torneio de Abertura de 
Benjamins e Escolares.  
 

ARBITRAGEM 
 
Nalgumas situações, poderemos não nomear árbitros, neste escalão, devido ao elevado 
número de jogos das diversas provas que se disputam aos Domingos.  
 
Taxa de arbitragem (da responsabilidade do clube visitado) 10,00€ por jogo   a) 

 
a)  Na ausência do árbitro, a referida taxa não será cobrada aos clubes. 

 
BOLETINS DE JOGO 

 
Nos jogos do Torneio da A.P. Alentejo em Benjamins e Escolares, em que o árbitro não 
compareça, é obrigatório ao clube visitado, o envio do Boletim de Jogo à A.P. Alentejo, 
no prazo de 3 dias úteis. Devem ter o cuidado de verificar se no boletim enviado, está 
perceptível o nº de jogo e respectivo resultado. 

Junto anexamos o boletim de jogo, a utilizar obrigatoriamente pelos delegados nas provas 
de Benjamins e Escolares, organizadas por esta Associação de Patinagem, na presente época. 
Este boletim de jogo está disponível no site da A.P.A., com possibilidade de impressão. 

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
Cabe ao clube visitado a obrigatoriedade de informar esta Associação, o resultado dos jogos 
para: 

 SMS – para o telemóvel da A.P. Alentejo – 925987213 
 Email – para o endereço electrónico da A.P. Alentejo – assoc_patinagem@sapo.pt 

 
Os resultados devem ser enviados após a realização dos jogos, ou até às 24H00 de 
Domingo. 
 
 


