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ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM 

DO ALENTEJO 

 

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

 HÓQUEI EM PATINS  
 

 

1– CALENDÁRIO DO TORNEIO DE ABERTURA DE BENJAMINS E ESCOLARES  

 

Anexamos o calendário definitivo do Torneio de Abertura de Escolares, com as 

alterações solicitadas pelos clubes participantes. 

No escalão de Benjamins os clubes têm até ao  dia 21/10/2022, o prazo estipulado 

para o envio a esta Associação,  das alterações de jogos. Após essa data enviamos aos clubes 

o calendário definitivo.  

Depois do envio dos calendários definitivos é exigido aos clubes a utilização do 

impresso de alteração de jogos que anexamos. 

  

 

 2 -  REGULAMENTO 

 

Aplica-se nestas provas o regulamento em vigor, o qual pode ser consultado no site da 

A.P. Alentejo.  

No Torneio de Abertura de Benjamins os clubes poderão utilizar  1 (um) atleta 

Escolar, desde que se trate de uma 1ª. inscrição. 

 

3 - ARBITRAGEM 

 

Estes  jogos e os Encontros de Mini -Hóquei, devem ser dirigidos pelos jovens árbitros, que 

arbitraram, em  épocas anteriores os diversos Encontros de  Mini- Hóquei, ou por atletas de 

escalão superior aos Escolares.  

 

4 - BOLETIM DE JOGO 

 

É obrigatório ao clube visitado, o envio do Boletim de Jogo, por correio ou por e-mail, 

para o endereço eletrónico da  A.P. Alentejo e Algarve, no prazo de 3 dias úteis. Devem 

ter o cuidado de verificar se no boletim enviado, está percetível o número e o resultado do 

jogo. 

 

Este boletim de jogo está disponível no site da A.P.A., com possibilidade de impressão. 

 

5 - MÉDICO/ENFERMEIRO/MASSAGISTA/FISIOTERAPEUTA 

 
Nas provas de Benjamins e Escolares aos clubes visitados e nos Encontros de Mini- Hóquei ao 

clube organizador é também obrigatório apresentar Médico, Enfermeiro, Massagista, 

Fisioterapeuta ou excecionalmente, o clube poderá apresentar uma pessoa habilitada 

para prestar a assistência, conforme o estipulado no ponto 6, do nosso Comunicado nº. 

18/2021. 


