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COMUNICADO Nº 01 – 2019
Exmos.Senhores,
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1 – PATINAGEM ARTÍSTICA
1.1 – Época Oficial – 2019
A Época oficial 2019, na modalidade de Patinagem Artística, inicia-se a 01 de
Janeiro de 2019 e termina a 31 de Dezembro de 2019.

1.2 – Escalões Etários
Segue em anexo tabela da FPP dos escalões etários para a época 2019.

1.3 – Inscrição de Atletas
Estão à disposição dos Clubes, os impressos para inscrição de atletas, referentes
a 1ª inscrição, revalidação, transferência e inscrição nova.
1.3.1 – Documentos – Requisitos de preenchimento/entrega
No preenchimento e entrega dos documentos deverão ser obrigatoriamente
observados os requisitos que a seguir se indicam, sob pena de devolução dos processos
por parte da APS ou da FPP.
Deve haver o cuidado de verificar se o impresso está em triplicado e se o
preenchimento efetuado, está visível nas restantes folhas.

1ª INSCRIÇÃO
➢ Quando o atleta se inscreve pela 1ª vez na FPP e lhe é atribuído um número de
licença desportiva
- Ficha de 1ª Inscrição
Preenchimento total em letra de imprensa
Dados Pessoais completos, sem abreviaturas
Morada completa, incluindo Código Postal
- Exame Medico Desportivo (talão destacável)
- Duas fotos tipo passe – obrigatoriamente identificadas no verso
- Fotocopia: Cartão Cidadão - B.I - Cédula Pessoal – Assento Nascimento
REVALIDAÇÃO
➢ Quando um ou mais atletas revalidam a sua inscrição pelo mesmo clube
- Ficha de Revalidação
Preenchimento total em letra de imprensa
Número de licença FPP dos patinadores no local apropriado
Deverão constar apenas atletas que pertençam ao mesmo escalão etário
- Exame Médico Desportivo (talão destacável) ou cópia se o mesmo estiver válido
- Cartão de patinador
- Uma foto tipo passe (atualizada) em caso do cartão estar caducado (ver data cartão)
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TRANSFERÊNCIA
➢ Quando um atleta se inscreve por outro clube que não o da época anterior
(Prazo limite entrega – 31 de Março de 2019)
- Ficha de Transferência
Preenchimento total em letra de imprensa
- Exame Medico Desportivo (talão destacável) ou cópia se o mesmo estiver válido
- Cartão de patinador
- Uma foto tipo passe (atualizada) em caso do cartão estar caducado (ver data cartão)
- Uma foto tipo passe, se o atleta vier de Clube de outra Associação
- Fotocópia do documento identificação, se o atleta vier de Clube de outra Associação
INSCRIÇÃO NOVA
➢ Quando um atleta se volta a inscrever, após um ano ou mais de inatividade.
➢ Quando um atleta inscrito numa disciplina, pretender inscrever-se noutra (ex: atleta
de Hóquei em Patins pretende ser também atleta de Patinagem Artística e/ou de
Patinagem de Velocidade)
- Ficha de Inscrição Nova
Preenchimento total em letra de imprensa
- Exame Medico Desportivo (talão destacável)
- Uma foto tipo passe (atualizada) em caso do cartão estar caducado
- Uma foto tipo passe, se o ultimo Clube for outra Associação
- Fotocópia do B.I, se o ultimo Clube for outra Associação
1.3.2 – Envio de processos - 1ª Insc./Revalid./Transfer./Insc.Nova
Os processos enviados à APS deverão ser sempre acompanhados: da taxa de
inscrição, da taxa do seguro desportivo, sendo no caso de 1ª Inscrição ou se cartão
estiver caducado, acrescido do valor do cartão desportivo.
1.3.3 – Anulação/Desvinculação de Inscrição
Durante a mesma época, para que uma inscrição de atleta ou de não-atleta seja
anulada, deverá ser entregue Impresso próprio “Requerimento de Desvinculação de
Inscrição” devidamente preenchido e carimbado.
Em relação aos atletas, chamamos atenção que o prazo entrega deste processo, só
poderá ser entregue até dia 31 de Março/2019 (prazo limite transferências), tendo
em conta o Regulamento Geral de Patinagem Artística da FPP.
1.3.4 – Cartão Desportivo
Taxa de Emissão
De acordo com o Regulamento Geral de Patinagem Artística da FPP, a taxa por
emissão de cartão desportivo, é de 2% do S.M.N. em vigor.
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Validade
Chamamos à atenção de todos os clubes filiados, que no caso do cartão de
atleta ter caducado (ver data validade no cartão), deverão proceder obrigatoriamente
da seguinte forma:
-

Devolver o respetivo cartão junto à inscrição
Juntar 1 fotografia tipo passe atualizada - legível
Juntar o valor de 2% S.M.N. para feitura de novo cartão
No caso do cartão de atleta se ter extraviado e o mesmo esteja válido, deverá
ser obrigatoriamente entregue:
- Uma foto atualizada.
- Carta do encarregado de educação do atleta (no caso de ser menor) ou do atleta
(no caso de ser maior) com o respetivo pedido de 2ª via cartão.
- Valor de 4% S.M.N.
Vinheta - taxa
Por cada vinheta afixada no respetivo cartão de atleta, será cobrado o valor de €
0,50 (cinquenta cêntimos).

1.4 – Inscrição de Não-Atletas
•
•
•
•

Delegado
Treinador
Preparador Físico
Médico, Psicólogo, Massagista, Fisioterapeuta, Mecânico, Ecónomo, Coreógrafo

1.4.1 – Impressos
» Impresso de Revalidação de Não-Atletas: Quando um ou mais não-atletas
revalidam a sua inscrição pelo mesmo clube.
» Impresso de Inscrição de Não-Atletas: Quando um elemento é inscrito pela
1ªVez ou se inscreve por outro Clube, que não o da época anterior.
1.4.2 – Documentos – Requisitos de preenchimento/entrega
No preenchimento e entrega dos documentos deverão ser obrigatoriamente
observados os requisitos que a seguir se indicam, sob pena de devolução dos
processos por parte da APS ou da FPP:
Com o pedido deverá ser enviado:
➢ “Ficha de inscrição/revalidação de não atletas”, devidamente preenchida;
➢ Duas fotos tipo passe (em caso de 1ªinscrição)
➢ Cartão desportivo (no caso de revalidação ou transferência)
➢ Valor da taxa emissão do cartão - (1ªinscrição ou caducado)
➢ Valor da taxa do seguro desportivo
➢ Valor da taxa anual de inscrição
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Os pedidos de inscrição de Treinadores, só serão aceites com a apresentação dos
documentos:
- Carteira de Treinador
- Cédula de Treinador de Desporto (válida)
Se o Treinador não tiver em sua posse a Carteira de Treinador (ou p/extravio ou por ainda
não ter sido recebida por parte da FPP), deverá entregar comprovativo do seu pedido à
Federação.

1.5 – Taxas de Inscrição de Atletas e Não Atletas – 2019
Os valores das taxas de inscrição de atletas e de não Atletas, tem como base de cálculo
o Salário Mínimo Nacional em vigor. Segue em anexo tabela.

1.6 – Provas Distritais APS – 2019
Informamos que foi decidido pela Direção da APS que, não existindo adesão aos eventos
organizados pela APS, os atletas não serão autorizados a participar em eventos de clubes
ou Associações congéneres em datas coincidentes, na presente época 2019.
1.6.1 – Taxas de Inscrição em Provas APS – 2019

PROVA
Testes de Iniciação (Nível: I–II-III-IV)
Testes p/Disciplina
(Nível: I–II-III-IV) FO-PL-PD-SD
Campeonatos Distritais
Torneio Jovem APS
Torneio Distrital Estrelitas
Torneio Distrital Benjamins
Torneio Aberto
23ª Taça APS

TAXA
€ 10,00 - p/atleta e p/prova
€ 15,00 - p/atleta e p/prova
€
€
€
€
€
€
€

17,50 - p/atleta e p/prova
22,50 – p/par
17,50 - p/atleta e p/prova
17,50 - p/atleta e p/prova
17,50 - p/atleta e p/prova
17,50 - p/atleta e p/prova
90,00 - p/equipa

NOTA – Os atletas que se inscrevam em mais do que um teste de iniciação
e/ou teste de disciplina, e não possam realizar os níveis a que se propuseram
por não terem ficado aptos no nível anterior, o montante pago ficará em
credito, para próxima prova.

1.7 – Seguro Desportivo
Conforme indicação da FPP no seu Comunicado nº 02/2019 os valores do seguro
desportivo mantêm-se. Apólice nº 0002890967. Segue em anexo informações.
No caso de o clube optar por seguro próprio (seguro do clube), deverá ser
obrigatoriamente entregue junto à inscrição, a respetiva Apólice com todas as condições,
bem como listagem da seguradora com nome completo do atleta e/ou não atleta segurado.
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1.8 – Exames Medico Desportivos
Para efeitos da efetivação do seguro desportivo - de realização obrigatória face à
legislação em vigor e que cuja renovação deverá ser no mês correspondente à data de aniversário
do seu titular – deverá ser entregue exame medico, boletim esse que tem de ser assinado por um
médico devidamente identificado pela “vinheta” e/ou com o carimbo do médico com o número da
respetiva “cédula profissional” e que terá que acompanhar obrigatoriamente a inscrição.
De acordo com a legislação em vigor o atleta só tem o exame médico válido, quando o
mesmo é efetuado no mês do nascimento (data que consta no exame), estando assim coberto
pelo seguro desportivo no caso de qualquer acidente, sendo que é da responsabilidade do
atleta/clube a renovação do mesmo.
- Se o exame medico que consta no sistema de inscrições da FPP não tiver a data referente ao
mês de nascimento, deverá o atleta proceder à entrega de um novo exame medico com a data do
mês do nascimento, de forma a ficar regular.
- No caso das "1ªs Inscrições de atletas" como é obrigatório a entrega do atestado médico
desportivo, embora o mesmo tenha a validade de um ano, após o mês de aniversário do atleta, fica
o mesmo em situação irregular, pelo que deve ser entregue novo exame medico com data
correspondente ao mês do nascimento.
Mais informamos que, no caso da "Patinagem Artística" a data que consta na plataforma está
correta, pelo que em caso de dúvida devem os clubes consultar a situação dos atestados médicos
desportivos dos seus atletas.
1.8.1 – Impresso / Validade
O impresso de exame médico desportivo (modelo oficial), está disponível online
através do site do IPDJ.
O exame médico-desportivo é válido por um ano a contar da data da sua realização,
sendo da inteira responsabilidade dos atletas/clubes a verificação da sua caducidade.
1.8.2 – Entrega – Requisitos
No caso do exame medico ter sido já entregue e se encontre ainda válido, deverá junto
à inscrição do atleta, ser entregue listagem que já foi enviada por email, onde conste o
mesmo (não será necessário enviar a cópia do exame).
Não são aceites exames médicos em que a data esteja rasurada ou que a mesma
não esteja colocada.
Sempre que os clubes enviem a esta Associação, exames médicos dos seus atletas (após
a entrega dos processos de inscrição) é obrigatório a indicação do número da F.P.P. do
atleta.
Chamamos à atenção que devem os clubes arquivar fotocópia dos exames médicos
entregues.

1.9 – Vistorias a Ringues – Época 2019
Lembramos que os recintos para serem aprovados devem ter as marcações bem
visíveis e dentro das medidas regulamentares.
Chamamos à atenção de todos os clubes filiados, que a taxa de vistoria deverá
ser liquidada até à data marcada para a sua realização, sem a qual não será efetuada.
O valor a suportar pelos clubes será – Taxa de Vistoria € 85,00.
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Deverão os Clubes providenciar a presença de um Diretor do Clube responsável
(sem o qual não se efetuará a vistoria), a fim de tomar as providências julgadas
necessárias no caso de eventuais irregularidades.
O mapa com a marcação das vistorias será enviado oportunamente.

2 – PATINAGEM DE VELOCIDADE
2.1 – Época Oficial – 2019
A Época oficial 2019, na modalidade de Patinagem de Velocidade, inicia-se a 01 de
Janeiro de 2019 e termina a 31 de Dezembro de 2019.

3 – FILIAÇÃO DE CLUBES NOVOS
Informamos que o pedido de filiação de novos Clubes, foram aceites por esta
Associação e pela Federação de Patinagem de Portugal:

- Academia de Patinagem Artística de Setúbal
- Clube Recreativo do Penteado
Participarão na modalidade de Patinagem Artística
Não pode a Direção desta Associação deixar de se congratular com o aparecimento
destes Clubes, desejando-lhes desde já as maiores venturas desportivas.

4 – DIRETOR TÉCNICO DISTRITAL /SELECIONADORES DISTRITAIS
A Direcção desta Associação decidiu nomear como:

“Diretor Técnico Distrital”
- Joana Cabo

“Selecionadores/Treinadores Distritais”:
➢ Patinagem Artística - época 2019 (Patinagem Livre e Figuras Obrigatórias):
- Joana Cabo
- Sofia Silva
➢ Hóquei em Patins – época 2018/2019:
- Jorge Coelho

