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TAÇA ALENTEJO/ALGARVE - 2021 

 

PATINAGEM ARTÍSTICA 

 

REGULAMENTO 

 
1. Objetivo 

 
1.1. O objetivo da TAÇA ALENTEJO/ALGARVE de Patinagem 

Artística, é proporcionar a participação numa prova competitiva, aos 
patinadores que não puderam participar nos Campeonatos 
Distritais/Regionais de Patinagem Livre, por não terem os mínimos 
exigidos para os mesmos. 

 
1.2. Objetiva-se assim sem perda de qualidade competitiva estimular o  

espírito de equipa, entre os patinadores. 
 
 
 

2. Regulamento: 
 

2.1. A Taça Alentejo/Algarve será aberta a todos os clubes filiados na 
APAlentejo/Algarve que se inscrevam e satisfaçam os requisitos 
protocolares. A idade é definida segundo o ano civil a que 
corresponde cada época desportiva. 

 
2.2. A Taça Alentejo/Algarve comporta prova de Patinagem Livre       

Individual e Pares Artísticos 

 
2.3. Os conteúdos das provas devem no máximo: 

 
2.3.1. Nos escalões de Iniciação e Benjamins estar de acordo com o 

Regulamento da WS em vigor para a categoria de Benjamins. 
 

2.3.2. Nos restantes escalões estar de acordo com o Regulamento da 
WS em vigor para a categoria de Infantis (Patinagem Livre e Pares 
Artísticos). 

 
2.4. Cada Clube poderá inscrever até ao máximo de uma equipa. 
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2.4.1. A equipa será constituída, no máximo, por 20 (vinte) 
patinadores em representação dos Clubes que previamente se 
hajam inscrito. Em circunstância alguma poderá integrar a 
equipa qualquer patinador que não possua os requisitos 
definidos. 

 

2.4.2. Na falta de algum Patinador, por motivos imprevistos, o Clube 
poderá substituí-lo por outro. A substituição, deverá ocorrer até 
15 (quinze) minutos antes da Prova começar e o facto deverá ser 
comunicado ao Diretor da Prova. 

 
2.4.3. Pontuam para a Classificação Final, as 10 (dez) melhores 

classificações de cada Clube. 
 

2.5. Os patinadores não poderão ter participado no Campeonato 
Regional de Patinagem Livre do respetivo escalão. 

 
2.6. Os patinadores têm que ter obtido, no mínimo, aprovação no Nível 

II de Iniciação, exceto os patinadores do escalão de Iniciação. 
 

2.7. As equipas devem obedecer aos seguintes requisitos: 
 

2.7.1. Ter no mínimo 4 (Quatro) patinadores no grupo de  
INICIAÇÃO E BENJAMINS. 

 

2.7.2. O estabelecido no ponto anterior pode abranger o escalão de 
INFANTIS, no caso de comprovadamente não possuir 
patinadores para cumprir o requisito. 

 

2.7.3. Cada patinador só pode participar numa prova. 
 

2.8. Os patinadores são divididos da seguinte forma, à data da  
Inscrição: 

▪ INICIAÇÃO 
▪ BENJAMINS 
▪ INFANTIS 
▪ INICIADOS 
▪ CADETES 
▪ JUVENIS 
▪ JUNIORES E SENIORES 
▪ INTEGRAÇÃO (todos os escalões etários) 
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2.9. As provas dos participantes terão a seguinte duração: 
 
 

Participantes Duração da Prova 

INTEGRAÇÃO, INICIAÇÃO e
BENJAMINS 2 min. (± 10s) 

INFANTIS 2 min. e 30 seg. (± 10s) 

INICIADOS 2 min. e 30 seg. (± 10s) 

CADETES, JUVENIS, 
2 min. e 45 seg. (± 10s) 

JUNIORES SENIORES  

 
 

2.10. A música não deverá expressar qualquer palavra ou texto de 
natureza ofensiva, caso contrário, poderá haver lugar a uma 
penalização. 

 
2.11. O cálculo será efetuado por escalão e Prova, através do sistema de 

cálculo da WS “Sistema White” e a Classificação Final será o 
somatório dos pontos conquistados pelos atletas através do 
estipulado no do Regulamento Geral de Patinagem Artística ARTº 
65, com a seguinte alteração: 

 
      - Caso existam Escalões com mais de 15 (quinze) participantes a 

partir do 16º classificado até ao último, todos os Patinadores 
pontuam para a Equipa com 1.0 ponto. 

   
2.12. Será atribuído, para somar à pontuação de cada prova os seguintes 

pontos de acordo com os respetivos escalões: 
 

• INTEGRAÇÃO, INICIAÇÃO E BENJAMINS – 1,5 Pontos 
 

• INFANTIS E INICIADOS – 0,7 Pontos 
 

• CADETES, JUVENIS, – 0,4 Pontos 
 

• JUNIORES E SENIORES – 0,2 Pontos 
 

2.13. Será vencedor o Clube cuja equipa obtenha a maior pontuação. 
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2.14. Pelo mesmo método será obtida a classificação relativa as restantes 
equipas. 

 

2.15. Em caso de empate apurar-se-á a melhor classificação pela 
aplicação sequencial dos seguintes métodos: 

 

2.15.1. Média de idades mais baixa 
 

2.15.2. Somatório de Notas Artísticas apuradas dos patinadores da 
equipa dos Clubes empatados. 

 
 
 
 

3. Prémios: 
 

3.1. Será atribuída a Taça Alentejo/Algarve ao Clube com a equipa 
mais pontuada. 

 
3.2. Serão entregues medalhas de presença a todos os patinadores 

participantes. 
 
 
 
 

4. Diversos: 
 

4.1. A organização da Prova é da inteira responsabilidade e 
competência da APAA 

4.2. A taxa de inscrição por Clube será definida no protocolo da prova. 
 

4.3. No sentido de facilitar as deslocações das delegações desportivas 
dos Clubes participantes, a ordem dos treinos dos Clubes será em 
função das distâncias quilométricas relativamente ao local da 
prova. 

 
4.4. Os tempos de treino serão atribuídos por Clube e terão uma 

duração de 10 minutos. 
 

4.5. Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo 
Diretor da Prova. 


