ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO MINHO
Comité Regional de Patinagem Artística
CAMPEONATO REGIONAL DE DANÇA
Escalões: Infantis a Seniores
PROTOCOLO
14 e/ou 15 de maio de 2022 | Nota: dependendo do número de inscrições as
Data:

provas poderão alterar ou estender-se para 7, 8, 21 e 22 de maio, agilizando com o
Campeonato Regional de P.Livre e o fim de semana de reserva.

Local:

Dias 14 e/ou 15 maio no CCPA (Barcelos)

Horários:

A divulgar após o sorteio no site da APMinho e na plataforma de inscrições.
Até às 21 horas do dia 22 de abril de 2022 na Plataforma da Patinagem Artística da

Prazo de inscrição:

FPP. Após este dia poderão ser, eventualmente, aceites inscrições até à data dos
sorteios contra o pagamento de uma sobretaxa de 22,00€ ou 24,00€ por inscrição.

Participação:

Forma de inscrição:

Aberta a todos os patinadores inscritos nesta Associação que satisfaçam os
requisitos de participação, conforme regulamento da FPP.
A inscrição será realizada exclusivamente na Plataforma da Patinagem Artística da
FPP.

Músicas e Folhas de

Submetidas exclusivamente na plataforma de provas até ao final do dia de

elementos:

02/05/2022.

Taxa de inscrição:

22€ por prova individual. Nas provas de pares é 12€ por atleta (24€ por par).
São permitidas até à data do sorteio não havendo, no entanto, direito a

Desistências:

reembolso. Depois de realizado o sorteio serão consideradas faltas desportivas,
conforme regulamento da FPP em vigor.
Solo Dance / Pares Dança

Provas a disputar:

Em pares, a prova será aberta apenas por solicitação do(s) clube(s) interessados.
Será tido em conta o Regulamento da World Skate para a época 2021.

Sorteio:

Prémios:

A realizar às 21 horas, no dia 2 de maio de 2022, na Plataforma Web.
O resultado do sorteio será publicado através do site da APMinho.
Medalhas aos três primeiros lugares por escalão e género. Taças aos clubes
classificados nos primeiros três lugares de dança (solo + pares dança).
Obrigatória no mínimo a presença um atleta e dirigente por clube e respectivo

Cerimónia Encerramento

estandarte. A não presença tem a coima de 50€. Não haverá cerimónia de
abertura.

Alojamento / Transporte:

Da responsabilidade dos Clubes.
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 O acesso ao interior do pavilhão por parte dos agentes desportivos (atletas,
treinadores e directores) assim como do público em geral deverão cumprir as
normas DGS e demais legislação em vigor à data da prova;
 Exceptuando dentro do ringue, é obrigatório o uso de máscara por parte dos
atletas, treinadores, dirigentes, juízes e elementos da organização;
 Apesar de poder ser disponibilizado pelo clube organizador gel desinfectante,
Normas especiais COVID19

cada atleta/treinador/dirigente deverá levar consigo um kit de desinfecção
pessoal, utilizando-o à entrada e saída do pavilhão, do ringue, das cadeiras
e/ou lugares que lhes serão atribuídos;
 Casos omissos serão resolvidos pelo/a Director de Prova;


A A.P.Minho apela ao bom senso de todos os envolvidos nesta prova, no
cumprimento de todas as regras, por forma a que a prova possa decorrer
dentro da normalidade possível.

Barcelos, 11 de abril de 2022
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