ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM
DO ALENTEJO
COMUNICADO N.º 28/2019

Para os devidos efeitos e como único aviso oficial se comunica:
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ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM
DO ALENTEJO

1 – TESTES DE INICIAÇÃO E POR DISCIPLINA - PROTOCOLO
Em paginas abaixo publicamos o protocolo da prova em título.

2 – TORNEIO PLANICIE - PROTOCOLO
Em páginas abaixo publicamos o protocolo da prova em título.
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ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM
DO ALENTEJO

TESTES DE INICIAÇÃO E POR DISCIPLINA
PROTOCOLO
Época
2019

Data:

12 e/ou 13 de Outubro de 2019

Local:

Pavilhão Municipal de João Serra Magalhães em Beja

Horários:

A divulgar após o sorteio

Prazo de inscrição:

Até ao dia 30 de setembro de 2019. Após este dia poderão
ser, eventualmente, aceites inscrições até à data dos sorteios
contra o pagamento de uma sobretaxa de 20% por inscrição

Participação:

Aberta a todos os patinadores com cartão desportivo em vigor
e que tenham obtido aprovação nas provas imediatamente
anteriores à que se inscrevem.

Forma de inscrição:

A inscrição será realizada na Plataforma da
Patinagem Artística da FPP. Os clubes deverão
utilizar o acesso anteriormente fornecido.
Não são aceites inscrições sem o respectivo
pagamento

Taxa de inscrição:

Testes de Iniciação – 7,50€ por prova
Testes por Disciplina – 12,50 € por prova

Pagamento:

A efectuar no acto da inscrição através de transferência
bancária para o NIB:
0010 0000 2753 0310 00145
O envio do comprovativo da transferência
bancária efectuada, deverá ser feito juntamente
com o envio da respectiva inscrição,
devidamente identificado.
Não são aceites inscrições sem o respectivo
pagamento
São permitidas até à data do sorteio não havendo, no entanto,
direito a reembolso.

Desistências:
Sorteio:
Rua Cap. João Francisco Sousa, 30

A realizar na Sede da APA no dia 02 de outubro de 2019, pelas
21:00 horas.
–

Apartado 108

–

Telef. / Fax 284322340

–

7801-902 BEJA
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ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM
DO ALENTEJO

TORNEIO PLANÍCIE
INICIAÇÃO/BENJAMINS
PROTOCOLO

Época 2019
Data:

26 e/ou 27 de Outubro de 2019

Local:

Pavilhão Municipal de Olhão

Horários:

A divulgar após o sorteio

Prazo de inscrição:

Até ao dia 14 de outubro de 2019. Após este dia poderão ser,
eventualmente, aceites inscrições até à data dos sorteios contra
o pagamento de uma sobretaxa de 20% por inscrição

Participação:

Aberta a todos os patinadores no escalão Iniciação e Benjamins
inscritos na AP Alentejo/Algarve, de acordo com o
regulamento da Prova

Taxa de inscrição:

8 € por Prova

Forma de inscrição:

A inscrição será realizada na Plataforma da Patinagem Artística
da FPP. Os clubes deverão utilizar o acesso anteriormente
fornecido, à referida plataforma
A efectuar no acto da inscrição através de transferência bancária
para o NIB:
0010 0000 2753 0310 00145

Pagamento:

O envio do comprovativo da transferência bancária
efectuada, deverá ser feito juntamente com o envio da
respectiva inscrição, devidamente identificado.
Não são aceites inscrições sem o respectivo pagamento

Desistências:

São permitidas até à data do sorteio não havendo, no entanto,
direito a reembolso.

Sorteio:

A realizar na Sede da APA no dia 15 de outubro de 2019, pelas
21,30 horas.

Cerimónia de Abertura e
Encerramento:

É obrigatório a presença de todos os patinadores e demais
participantes, nas Provas, bem como o respectivo Estandarte

De acordo com o Regulamento da Prova
Prémios:
NOTA: O não cumprimento do acima estabelecido, origina a não inclusão dos infractores no
sorteio e, em consequência, a não participação nesta prova.
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