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1. ÉPOCA OFICIAL
1.1 - HÓQUEI EM PATINS
Inicio em 01 de Agosto de 2020
Fim em 31 de Julho de 2021
1.2 – PATINAGEM ARTÍSTICA
Inicio em 01 de Janeiro de 2021
Fim em 31 de Dezembro de 2021
1.3 – CORRIDAS DE VELOCIDADE
Inicio em 01 de Janeiro de 2021
Fim em 31 de Dezembro de 2021

2. FILIAÇÃO DE CLUBES
2.1

Os Clubes devem proceder à sua filiação até ao dia 10 de Julho de 2020, IMPRETERIVELMENTE.

2.2

A filiação deverá ser acompanhada da seguinte documentação a entregar na Secretaria da
Associação;
2.2.1 Pedido de filiação em papel timbrado do Clube assinado por dois Dirigentes;
2.2.2 Ficha de filiação devidamente preenchida;
2.2.3 Relação atualizada dos Órgãos Sociais. Caso tenha havido algum ato eleitoral nos últimos
dois anos devem anexar a esta as atas relativas à eleição e posse;
2.2.4 Pagamento da respetiva taxa de filiação.
2.2.5 Débitos Dos Clubes:
A Direção vais agendar Reuniões com as Direções dos Clubes visando a regularização dos
débitos à data.

3. INSCRIÇÕES DE PATINADORES E AGENTES DESPORTIVOS
3.1

Serão comunicadas oportunamente as formas da inscrição dos Atletas e Agentes Desportivo,

4. PROVAS OU JOGOS PARTICULARES
4.1

De acordo com a regulamentação da FPP em vigor, que a Associação adota como sua, nenhum
Clube pode organizar ou participar com as suas equipas em jogos particulares, torneios ou
festivais sem o prévio conhecimento e autorização da Associação;

4.2

No caso de serem os jogos, torneios ou festivais considerados internacionais, a autorização tem
de ser dada pela FPP, via Associação, e, o respetivo pedido de autorização tem de ser feito com
a antecedência mínima de 10 (DEZ) dias;

4.3 Os pedidos devem respeitar o estipulado no Artigo 98.º e seus números, do
Regulamento Geral da FPP. Chamamos a atenção para as multas a aplicar caso
não sejam observadas as normas em vigor.
5. ALTERAÇÕES AO CALENDÁRIO DE JOGOS
5.1

De acordo com a Regulamentação em vigor é da exclusiva competência da Direção da
Associação alterar as datas e/ou as horas previamente estabelecidas para os jogos dos
calendários de provas, por sua iniciativa, ou aceitar fazê-lo desde que exista o acordo dos
Clubes intervenientes, e, não correspondam à última jornada da respetiva prova.

5.2

Se a alteração for da iniciativa da Associação deverá ser fundamentada e justificada a
necessidade de alterar;

5.3

Se for da iniciativa dos Clubes, devem:
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5.3.1 Os Clubes intervenientes enviar por correio eletrónico o pedido de alteração feito em
impresso próprio em uso na Associação, devidamente assinado e carimbado, onde manifestam
o acordo e indicam, obrigatoriamente, conforme os regulamentos e prazos a observar, a nova
data e hora para a realização do respetivo jogo;

6. DESISTÊNCIAS
6.1

A desistência de uma equipa de participar na prova para a qual previamente se inscreveu,
depois de realizado o respetivo sorteio, implica a aplicação de três faltas comparências derrota
por 10-0 e multa de três salários mínimos nacionais

7. RECINTO DE JOGO OFICIAL
7.1
7.2
7.3

Os clubes, aquando da sua filiação, são obrigados a indicar o recinto desportivo onde vão
efetuar os jogos de Hóquei em Patins.
Poderão se o entenderem indicar um recinto alternativo.
Se por qualquer circunstância não for possível a um Clube utilizar o seu recinto desportivo ou
considerado como tal, é sua responsabilidade informar de imediato a Associação e indicar
recinto alternativo para que esta informe no mais curto espaço de tempo o adversário e o
Conselho de Arbitragem.

8. VISTORIAS
8.1

A utilização dos recintos de jogo indicados pelos Clubes está dependente da prévia aprovação
feita pela Associação a quem compete verificar se estão em conformidade com os
regulamentos;

8.2

A vistoria deve ser requerida à Associação utilizando o impresso em uso para o efeito
devidamente preenchido e acompanhado da respetiva taxa;

8.3

A vistoria uma vez marcada pela Associação obriga a presença de um Diretor do Clube para
acompanhar a mesma e assinar o respetivo boletim.

8.4

Se forem verificadas desconformidades dar-se-á a possibilidade de serem corrigidas no
momento para poder ser feita a aprovação do recinto;

8.5

Se tal não for possível, o Clube é notificado a corrigir as desconformidades e obrigado a solicitar
à Associação o pedido de nova vistoria que fará acompanhar com o pagamento da respetiva
taxa;

8.6

Até lá, o recinto de jogo é considerado NÃO APROVADO e em consequência vedada a sua
utilização em provas oficiais.

8.7

Para a época 2020 / 2021, o pedido de vistoria deve ser requerido pelos Clubes até ao dia 2 de
Setembro.

9. TAXAS, FILIAÇÃO, INSCRIÇÃO NAS PROVAS, IMPRESSOS
10.1 TAXAS
Para a época 2020 / 2021, serão praticadas as seguintes taxas:

FILIAÇÃO DO CLUBE
350,00 €

Até ao dia 10 de Julho

PEDIDO DE VISTORIA
PEDIDO DE VISTORIA

5 0 ,0 0 €
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ALTERAÇÕES DE JOGOS
ESCALÕES

A mais de 8 dias

Até 48 horas

Bambis, Benjamins e Escolares

ISENTO

ISENTO

Sub 13 e Sub 15

ISENTO

10,00 €

Sub 17 e Sub 19

ISENTO

20,00 €

Seniores

ISENTO

40,00 €

ALTERAÇÕES DE JOGOS (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)

Sobretaxa

Bambis, Benjamins e Escolares

ISENTO

Restantes escalões

10,00 €

10.2 TAXAS DE INSCRIÇAO “PROVAS ASSOCIATIVAS”
Taxa de inscrição
PROVA (S)

Torneios de Abertura
e de Encerramento
Taça do Minho

Campeonatos Regionais

Taça Jorge Coutinho

ESCALÃO

TAXAS DE INSCRIÇAO
Taxa Inscrição

Benjamins
Escolares
Sub 13 – Sub 15
Sub 17 – Sub 19

Isento
25,00€
50.00€
75.00€

Sub 13

100.00€

Sub 15 e Sub 17

125.00€

Sub 19

125,00€

Seniores

150.00€

JOGOS PARTICULARES /TORNEIOS – “TAXA FIXA”
Torneios + Arbitragem (por jogo)
Torneios + Arbitragem (por jogo) Sub 17 e Sub 19
Torneios + Arbitragem (por jogo) Sub 13 e Sub 15
a) O pedido deve ser acompanhado do pagamento da respetiva taxa.

75.00€
25.00€
15.00€
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10.3 CUSTOS DE IMPRESSOS
TIPO DE IMPRESSO

ATLETAS

NÃO ATLETAS

Primeira Inscrição

1,00 €

1,00 €

Revalidação

5,00 €

5,00 €

Ficha para atletas que estiveram
em inatividade

1,00 €

------------

Livro de Boletins de Jogos FPP

20,00 €

Livro Boletins (Associativos)

12,50 €

Livro Boletins de jogos Escolares

5,00 €

11. AVISOS DIVERSOS
11.1 CARTÃO DESPORTIVO
11.1.1

11.1.2
11.1.3
11.1.4

O cartão desportivo é o documento que titula e identifica como tal, nas provas de
hóquei em patins tanto atletas como representantes das equipas. Logo é por essa
via que é feita a identificação e por isso a sua apresentação é obrigatória seja qual
for o tipo de jogo ou prova, oficial ou particular.
No entanto preveem os regulamentos que a título excecional e devidamente
justificado possa ser apresentado em sua substituição outro documento de
identificação legalmente aceite;
No entanto relembramos que a situação prevista no número anterior só produz
efeito legal se a inscrição do visado estiver feita e confirmada a sua validação.
Situação que devem confirmar, sempre, junto dos serviços da Associação.
Qualquer situação que se verifique estar em contradição com os regulamentos
será de acordo com os mesmos devidamente sancionada.

12. INSCRIÇÕES NAS PROVAS ASSOCIATIVAS

Até ao dia 10 de julho devem terão os Clubes de fazer a inscrição nas provas Associativas
(escalões etários em que vão participar)

13. ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – FÉRIAS

Leva-se ao conhecimento de todos que motivos de férias do funcionário da Associação os serviços
administrativos estarão encerrados de 27 de Julho a 15 de Agosto.
Reabrem dia 17 de Agosto nos horários habituais.
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Fórum 2020/2021
17 de Julho de 2020 - 21 Horas
LOCAL:
HORDEM DE TRABALHOS
1 - Discussão e votação do Planeamento para a época 2020/2021
2 - Sorteio
3 - Campeonato Regional, Benjamins, Escolares Sub 13, Sub 15 Sub 17,Sub 19.

FORUM 2020/2021
PROVAS ASSOCIATIVAS 2020/2021

Ficha de Inscrição
Clube ___________________________________________________
Delegado________________________________________________
Delegado_________________________________________________
Escalões:
As inscrições nas provas terminam no dia 10 de Julho
Seniores
Benjamins
Escolares
Sub 13
Sub 15
Sub 17
Sub 19
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