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Associação de Patinagem do Alentejo, aos 31 de julho de 2020. 

 
 

A DIRECÇÃO 
 

Documento Informático 
Não Necessita de Assinatura 
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 DIVERSOS  

 

1 – INSCRIÇÕES DE ATLETAS E NÃO ATLETAS PARA A ÉPOCA 
2020/2021 
 
A Plataforma para inscrições de atletas e não atletas, como está determinado, é irreversível. 
No entanto a Federação de Patinagem de Portugal permite às Associações a responsabilidade 
de escolherem como iniciar esta nova forma de inscrições. 
 
Assim sendo, tomamos a iniciativa de libertar os Clubes e nós Associação do envio de toda a 
“papelada” burocrática, seguindo as instruções do Manual Técnico, que assim define: 
 
1.1 – Não será exigido qualquer documento para as inscrições de atletas e não atletas, com 
exceção dos cartões com data válida, para revalidação dos mesmos. 
 
1.2 - Os Clubes têm que manter todos os documentos em seu poder, porque sempre que surja 
qualquer dúvida, a Associação solicitará o referido documento e esse tem que ser 
obrigatoriamente enviado. 
 
1.3 - Com o intuito de facilitar o controle das contas, a guia de pagamento só poderá conter até 
20 (vinte) inscrições, independentemente do escalão, assim como a guia para os não atletas. 
 
1.4 – Esperando que todos os elementos inseridos na inscrição estejam corretos, a Associação 
fará a devida conferência e a guia será encerrada, e, a partir daí os clubes têm, no máximo, 48 
horas para procederem à correspondente transferência para o devido pagamento á Associação.  
 
1.5 – As inscrições serão todas verificadas, assim como os documentos inseridos digitalmente 
pelos clubes, nomeadamente: 
 

 - Exames Médicos 
 - Listagem do Seguro, aquando da responsabilidade do Clube 
 - Fotografia 
 - Declaração do RGPD 
 - Assinaturas 

 
1.6 – Para formalizar em definitivo qualquer inscrição, deverão imprimir, assinar e digitalizar. 
Só após esta ação, a Associação fará a devida conferência para validação pela Federação.   
 
1.7 – Os clubes terão de enviar os cartões para revalidação. Os cartões das 1ªs inscrições e 2ª 
vias serão enviados pela FPP, via Associação, que de imediato serão enviados aos clubes 
depois de atualizados. 
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1.8 – Os cartões só serão enviados aos clubes depois da liquidação da guia de pagamento.  
 
Esta é uma fase de transição para todos nós, e nada impede que, se alguma anomalia for 
detetada, possamos voltar a pedir aos clubes todos os documentos como anteriormente, não 
evitando assim de, obrigatoriamente, fazerem as inscrições na plataforma. 
 
Com o início da época 2020/2021 para o Hóquei em Patins vamos implementar este novo 
modelo de inscrições com esta disciplina, que servirá como teste. 

 

2 – SEGUROS DESPORTIVOS – ÉPOCA 2020/2021 
 
Os Clubes receberam as indicações, enviadas por esta associação, no que se refere ao seguro 
desportivo da FPP, para a época 2020/2021 
 
 
3 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – HORÁRIO DA SECRETARIA 
 
A secretaria da A.P.Alentejo encontra-se em funcionamento, de Segunda a Sexta-Feira, no 
período das 14H00 às 17H30. 
 

4 – VISTORIA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

 

Informamos todos os nossos filiados ,que o Conselho Técnico desta Associação irá proceder 
às vistorias dos recintos indicados pelos Clubes para a prática da modalidade, dando-vos 
porém prévio conhecimento da data em que a efectuará. 

Chama-se a atenção para a necessidade da presença de um Director do Clube no recinto a 
vistoriar (quando da deslocação do elemento do Conselho Técnico), afim de tomar as 
providências julgadas necessárias, no caso de eventuais irregularidades e para complemento 
de informações adicionais. 

Os Clubes devem providenciar  para que, até 1 de setembro de 2020, os recintos que utilizam, 
estejam em condições de serem vistoriados pelo Conselho Técnico desta Associação. 

Taxa de vistoria: 80.00€ 

Sempre que por razões alheias a esta Associação haja necessidade de proceder a segunda 
deslocação a um recinto para a sua aprovação será cobrada uma taxa de 160,00 €. 
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 HOQUEI EM PATINS  

5 – PLANEAMENTO PARA A ÉPOCA DE 2020/2021 

 
Enviámos aos clubes o Planeamento Provisório  para a época 2020/2021, para a disciplina de 
Hóquei em Patins. 
Contamos dar conhecimento do Planeamento definitivo no início da próxima época.  
 
 
6 – PROVAS REGIONAIS 
 

Sorteios/ Taxas 

 

PROVA Data do 
sorteio 

 

Data prevista 
para o início 

Taxa de 
Inscrição 

Taxa de 
Arbitragem 

Torneios de Abertura de 
Sub.13, 15, 17 e Sub 19 
 

07/09/2020 19/09/2020 50€ 35 €/ por jogo 

Campeonato Regional de 
Sub.13 
 

14/09/2020 03/10/2020 125€ 30 €/ por jogo 

Campeonato Regional de 
Sub.15 
 

14/09/2020 04/10/2020 125€ 30€/ por jogo 

 
Campeonato Regional de 
Sub.17 
 

14/09/2020 03/10/2020 125€ 30 €/ por jogo 

Concentrações de 
Escolares  
 

30/09/2019 29/10/2020 30€ 10 €/ por jogo 

Concentrações/Convívios 
de Bambis/Benjamins 
 

04/10/2019 07/10/2019 Isento Isento  

Taça APAA 
Sub.13, 15, 17 e 19 
 

15/02/2021 05/03/2021 80€ 30 €/ por jogo 
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7 – ESCALÕES ETÁRIOS PARA A ÉPOCA 2020/2021 

Escalões etários, a considerar para efeitos de inscrição para a disciplina de Hóquei em 
Patins (masculino e feminino). 

 

ANO DE NASCIMENTO IDADE CATEGORIA 

2001 e anteriores 19 ou mais SÉNIOR 

2001, 2000, 1999 e 1998 19 a 22 anos Sénior (SUB. 23) 

2002 - 2003 17 - 18  SUB. 19 - JUNIOR 

2004 e 2005 15 e 16 SUB. 17 - JUVENIL 

2006 e 2007 13 e 14 SUB. 15 - INICIADO 

2008 e 2009 11 e 12 SUB. 13 - INFANTIL 

2010 e 2011 09 e 10 ESCOLAR 

2012 e 2013 07 e 08 BENJAMIM 

2017- 2016 – 2015 - 2014 3 - 4 - 5 - 6 BAMBI 

NOTA: Equipas mistas 

Nas categorias (Sub.17, Sub.15, Sub.13, Escolares, Benjamins e Bambis) é 
permitida a constituição de “equipas mistas”, sendo permitido aos clubes, que 
assim o entendam a utilização de atletas femininos e masculinos (Artº. 5º., 
ponto 4 do Regulamento Geral de Hóquei em Patins da F.P.P). 

 

8 – NIB DA A.P. ALENTEJO 

Todas as transferências bancárias deverão ser efetuadas para o  

 

NIB  0010  0000  2753  0310  0014  5 
Sempre que seja feita uma transferência bancária ou um depósito, é 
obrigatório o envio de comprovativo para esta A.P.Alentejo e Algarve, por 
fax ou e-mail, com a indicação daquilo a que se refere, a fim de poder ser 
emitido o correspondente recibo. 


