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1. Objetivo
A Taça APS marca o início da atividade da Associação com uma prova
Regional/Distrital por Equipas, que tem como objetivo estimular o espírito de sã
competição entre todos os participantes, desenvolver o espírito de Equipa entre
os Patinadores e proporcionar a todos um ambiente de elevado convívio
desportivo.
2. Participação
2.1 - A Taça APS será disputada por todos os Clubes Filiados na APS e nas
demais Associações Congéneres que se inscreverem e todos os Patinadores
inscritos na FPP distribuídos pelos vários Escalões existentes - Iniciação (6 anos
completos à data da prova ou 7 anos), Benjamins, Infantis, Iniciados, Cadetes,
Juvenis, Juniores e Seniores.
2.2 – Constituição das Equipas
2.2.1 – Cada Clube poderá inscrever, no máximo 2 (duas) Equipas
formadas por 7 (sete) Patinadores Femininos/Masculinos dos diversos
Escalões;
2.2.2 - Com a finalidade de manter a patinagem livre como disciplina
principal, as equipas terão que ser constituídas, pelo menos com 5
elementos de patinagem livre, ou seja, máximo de 2 provas na
especialidade de dança.
2.2.3 - Cada equipe apenas poderá inscrever 3 (três) Patinadores do
mesmo Escalão.
2.2.4 - As provas serão separadas por escalão e por especialidade, não
havendo separação de géneros em nenhum escalão ou modalidade.
2.2.5 - Cada Patinador só poderá participar numa especialidade.
2.2.6 - As provas dos Pares são consideradas como um único elemento.
2.2.7 - Cada Clube poderá inscrever um Patinador suplente, por cada
Escalão e por Equipa em que participe.
Página 2

21ª TAÇA A.P.S.

PATINAGEM
ARTISTICA
2.2.8 - Na falta de algum Patinador, inscrito como efetivo, por motivos
imprevistos, o Clube poderá substituí-lo por outro do mesmo Escalão,
inscrito como suplente.
2.2.9 - A substituição a que se refere o ponto 2.2.8, deverá ocorrer até 15
(quinze) minutos antes do início da Prova e o facto deverá ser comunicado
ao Diretor da Prova.
3 - Organização
3.1 – A organização e realização desta Prova é da exclusiva competência da
A.P.S. que, por motivos imprevistos a pode condicionar ou anular.
4 – Classificação
4.1 - O cálculo será efetuado por Escalão e Prova - “Sistema White”.
4.2 – A classificação final das Equipas:
A equipa vencedora será a que obtiver maior pontuação no somatório de todas as
pontuações dos seus atletas (nota técnica e artística).
4.3 – Em caso de empate entre dois ou mais clubes, ficam estabelecidos os
seguintes critérios de desempate:
4.3.1 – O melhor lugar é atribuído ao clube que obtenha o maior número de
primeiros lugares.
4.3.2 – Se o empate subsistir, é atribuído ao clube que obtenha o maior número
de segundos lugares e assim sucessivamente, até se obter o
desempate classificativo.
5 – Provas :
5.1 – Escalão de Iniciação: Programa Livre
Tempo: com um mínimo de 2.00 min e um máximo de 2.10 min.
Não poderá conter mais do que os seguintes elementos:
Saltos:
 No máximo saltos de uma volta mais axel;
 No máximo duas combinações com um mínimo de 2 saltos e
um máximo de 5 saltos dos acima referidos
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Piões:
 Só podem ser executados os seguintes piões:
 Piões verticais (em cima)
 Piões em baixo (sentado)
Combinação de Piões:
 Só é permitida uma combinação de piões dentro da lista
acima referida.
5.2 - As provas dos participantes nos escalões de Benjamins - Infantis – Iniciados
terão a duração em conformidade com o regulamento técnico 2017 referente ao
escalão respetivo para o Programa Livre e Dança Livre.
5.3 - No escalão de Infantis em Solo Dance, efetuarão apenas uma dança
obrigatória, e esta será sorteada de entre as indicadas no referido regulamento.
5.4 - Os escalões de Cadetes – Juvenis – Juniores – Seniores, terão a duração em
conformidade com o regulamento técnico de 2017 referente ao escalão respetivo
para o Programa Curto e Dança Livre.
5.5 - As provas dos participantes nos escalões de Iniciação - Benjamins - Infantis –
Iniciados – Cadetes – Juvenis – Juniores – Seniores, terão um programa de
carácter livre.
Programa Livre : Nos diversos escalões tem de ser respeitados os limites de elementos
impostos pelo regulamento técnico de 2017 da FPP.
6 – Prémios
6.1 – A “Taça A.P.S.” de Patinagem Artística – Época 2017, será atribuída à
Equipa mais pontuada e serão atribuídas medalhas aos Atletas que fizeram parte
da Equipa.
6.2 – Serão atribuídos prémios às Equipas classificadas em 2º e 3º lugares.
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7 – Direção da Prova
7.1 – A Direção da prova será exercida pelo elemento do Executivo da A.P.S.
nomeado para o efeito.
7.2 – Qualquer caso omisso, neste regulamento será resolvido pelo Diretor da
prova.

Barreiro, 14 de Fevereiro de 2017
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