
         ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO ALENTEJO 

 

REGULAMENTO - RETOMA DE COMPETIÇÕES 

PROVAS DE ACESSO 

Cuidados e obrigações de prevenção á COVID 
 

 Para as provas só serão permitidas entradas no pavilhão aos atletas 
acompanhadas do delegado do clube e do seu treinador. 

 A realização das provas de acesso será feita á porta fechada, isto é, 
sem publico. 

 Apenas será permitida a entrada no pavilhão de: 
 
 Organização da prova 
 Funcionários e pessoas responsáveis pela higienização 
 Atletas em prova 
 Treinador e delegado em prova 
 Juízes e calculadores 
 Responsável pela leitura das notas e chada para prova. 
 

 Será definida uma zona técnica onde atletas e treinadores aguardam 
a sua vez para entrar em prova. Nesta zona não haverá cadeiras nem 
bancos, apenas uma mesa com dispensador de gel. (ver esquema do 
Pavilhão em anexo) 

 Todos os elementos que farão parte da prova, nomeadamente, 
atletas, treinadores, delegados, juízes, calculadores e organização 
terão que preencher um termo de responsabilidade que anexamos e 
entregar á porta antes de entrar. 

 Todos terão que usar mascara á exceção dos atletas quando 
entrarem em rinque para efetuar a sua prova, ou no aquecimento. 

 Á chegada ao pavilhão será medida a temperatura a todos os 
elementos que compõem a prova com recurso a um termómetro de 
infravermelhos. 



 Será feito um registo, devidamente autorizado, de todos os 
intervenientes com: (Nº da FPP, nome e contato telefónico, data e 
hora de entrada e saída do recinto), para efeitos de eventual 
vigilância epidemiológica. 

 É obrigatória a desinfeção das mãos á entrada do pavilhão e sempre 
que necessário, e bem assim, respeitar o distanciamento exigido pela 
DGS. 

 Os atletas ao entrarem no pavilhão terão que calçar os patins e 
colocar as sapatilhas no seu saco que será transportado para a porta 
de saída. 

 Os atletas entrarão no pavilhão dentro do seu grupo pela ordem de 
saída de sorteio, no máximo de 10, efetuarão o aquecimento de 10 
minutos, sairão do rinque logo após acabarem a/s sua/s  provas e 
abandonarão o pavilhão. 

 Não será necessário a apresentação do cartão de atleta. 
 As músicas deverão ser enviadas por mail ou em formato digital e só 

em ultimo caso, no dia da prova, em pen.  
 Não serão utilizados balneários. Os atletas devem vir com o maillot 

do clube já vestido para efetuarem a prova. 

Não sendo a Patinagem Artística individual, considerado um desporto de 
alto risco, teremos que nos responsabilizar e respeitar mutuamente. Vamos 
todos cumprir para que tudo corra bem sem incidentes. 

 

Beja, 09 de setembro 2020 

Conselho Técnico de Patinagem Artística  

Associação de Patinagem do Alentejo 

 

 

 

  


