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1 - ÉPOCA OFICIAL
1.1 – Hóquei em Patins
De acordo com Regulamento Geral do Hóquei em Patins da FPP, a época oficial
2019/2020, na disciplina de Hóquei em Patins, inicia-se a 01 de Agosto de 2019 e
termina a 31 de Julho de 2020.
1.2 – Patinagem Artística
A Época oficial 2020, na disciplina de Patinagem Artística, inicia-se a 01 de
Janeiro de 2020 e termina a 31 de Dezembro de 2020.
1.3 – Patinagem de Velocidade
A Época oficial 2020, na disciplina de Patinagem de Velocidade, inicia-se a 01 de
Janeiro de 2020 e termina a 31 de Dezembro de 2020.

2 – LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS
A liquidação dos débitos para com esta Associação, deverão obrigatoriamente de ser
feitos, até à data estabelecida para a filiação.
Caso não sejam liquidados os débitos à Associação, esta reserva o direito de não aceitar a
filiação, ficando os clubes sujeitos às consequências regulamentares daí resultantes.
Será enviado a cada clube um “extrato conta” à data deste Comunicado.

3 – FILIAÇÃO DOS CLUBES
Todos os Sócios Colectivos deverão solicitar e liquidar a respectiva taxa de filiação.
3.1 – Documentação necessária
O pedido de “filiação de clube”, só será aceite mediante a entrega dos seguintes
requisitos:
➢
➢
➢
➢

Ofício timbrado do clube a solicitar a sua respectiva filiação
Lista dos Corpos Gerentes devidamente actualizada (mesmo que já tenha sido
anteriormente entregue) e cópia do Ato de Posse dos mesmos
Ficha de Filiação original a cores (em anexo) completamente preenchida, com
assinatura e carimbo do clube
Pagamento Taxa de Filiação - € 210,00 (duzentos e dez euros) - Artº 88º e
95º RGE APS

Atenção que a falta de qualquer um dos elementos mencionados, levará à não-aceitação e
respectiva devolução do processo de filiação.
3.2 – Prazos
Na disciplina de Hóquei em Patins a data limite de entrega dos pedidos filiação do
clube será dia 05 de Agosto/2019.
Nas disciplinas de Patinagem Artística e de Patinagem de Velocidade a data limite
de entrega dos pedidos de filiação do clube será 15 de Dezembro de 2019.
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Nota:
Os clubes que se inscrevam em Hóquei em Patins e que simultaneamente
pretendam inscrever-se em Patinagem Artística ou em Patinagem Velocidade, a
data limite para a sua filiação será a estabelecida para a disciplina de Hóquei em
Patins – 05 de Agosto/2019.
Para os pedidos de filiação fora do prazo fixado, o valor da taxa de filiação
será o dobro da estabelecida (€420,00).

4 – HÓQUEI EM PATINS
4.1 – Provas a organizar – 2019/2020
Vimos informar do que nos propomos fazer durante a Época 2019/2020:

Torneio de Abertura

-

Seniores
Sub 23
Sub 19
Sub 17
Sub 15
Sub 13

Campeonato Distrital/Regional

-

Sub 19
Sub 17
Sub 15
Sub 13

Taça APS

-

Sub 19
Sub 17
Sub 15
Sub 13

Circuitos/Concentrações

- Escolares
- Benjamins
- Femininos

Torneio Mini-Hóquei

- Benjamins
- Bambis

O “Planeamento das Provas APS” segue brevemente.
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4.1.1- Concentrações de: Benjamins - Escolares
A Direcção da A.P.S., pretende continuar a levar a efeito ciclos de jogos, nos
escalões de: Escolares – Benjamins.
Estas provas, regem-se pelo “Regulamento Técnico Pedagógico APS”.
Na última jornada de cada escalão, far-se-á a Concentração de todas as
equipas, num só local, sendo distribuídas lembranças de participação a 15 (quinze)
elementos.
Podem os Clubes participantes, desde já candidatar-se à realização das
Concentrações Finais destas provas (última jornada do último circuito).
Após a receção de todas as candidaturas será efetuado sorteio e dado a
conhecer aos clubes participantes qual o local de realização.
Sempre que possível será nomeado árbitro oficial para estes jogos, porém se os
Clubes participantes nesta prova pretenderem a presença efetiva de árbitro oficial,
deverão solicitar por escrito a sua presença com pelo menos 8 (dias) dias de
antecedência, sendo aplicados os valores estabelecidos na tabela anexa a este
Comunicado.
4.1.2 - Torneios Mini-Hóquei: Benjamins – Bambis
A Direção da A.P.S., pretende levar a efeito “Torneios de Mini Hóquei” nos
escalões de Benjamins, de Bambis e Femininos.
Podem os clubes desde já candidatar-se à realização destas provas no seu
Pavilhão.

4.2- Prazos de Inscrição / Sorteios / Taxas

TORN. ABERT. SEN. MASC.

PRAZO
DE
INSCRIÇÃO
A INDICAR

DATA
PREVISTA
P/ SORTEIO
A INDICAR

DATA
PREVISTA
PARA INICIO
(a confirmar)
A INDICAR

TORNEIO ABERTURA SUB 23

A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR

TORNEIO ABERTURA SUB 19

A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR

TORNEIO ABERTURA SUB 17

A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR

TORNEIO ABERTURA SUB 15

A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR

TORNEIO ABERTURA SUB 13

A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR

PROVA

TAXA
DE
INSCRIÇÃO

€
€
€
€
€
€

50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
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PROVA
CAMPEONATO
DIST./REG. SUB 19

PRAZO
DE
INSCRIÇÃO
A INDICAR

CAMPEONATO
DIST./REG. SUB 17

A INDICAR

CAMPEONATO
DIST./REG. SUB 15

A INDICAR

CAMPEONATO
DIST./REG. SUB 13

A INDICAR

1º CIRCUITO
ESCOLARES
1º CIRCUITO
BENJAMINS
TAÇA APS DE
SUB 19
TAÇA APS DE
SUB 17
TAÇA APS DE
SUB 15
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DATA
PREVISTA
P/ SORTEIO

DATA
PREVISTA
PARA INICIO
(a confirmar)

A INDICAR

A INDICAR

€ 125,00

A INDICAR

A INDICAR

€ 125,00

A INDICAR

A INDICAR

€ 125,00

A INDICAR

A INDICAR

€ 125,00

A INDICAR

A INDICAR

€ 50,00

A INDICAR

A INDICAR

€ 50,00

TAXA
DE
INSCRIÇÃO

A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR
A INDICAR

A INDICAR

€ 100,00
A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR

€ 100,00
A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR

TAÇA APS DE
SUB 13

A INDICAR

A INDICAR

2º CIRCUITO
ESCOLARES

A INDICAR

A INDICAR

2º CIRCUITO
BENJAMINS

A INDICAR

A INDICAR

€ 100,00
A INDICAR

€ 100,00
A INDICAR

€ 50,00
A INDICAR

A INDICAR

A INDICAR

€ 50,00
€ 5,00
p/equipa

A INDICAR

A INDICAR

€ 5,00
p/equipa

A INDICAR

A INDICAR

€ 5,00
p/equipa

A INDICAR

A INDICAR

5º TORNEIO
MINI HÓQUEI

A INDICAR

A INDICAR

6º TORNEIO
MINI HÓQUEI

A INDICAR

A INDICAR

1º TORNEIO
MINI HÓQUEI
ENCONTRO FEMININOS
2º TORNEIO
MINI HÓQUEI
ENCONTRO FEMININOS
3º TORNEIO
MINI HÓQUEI
ENCONTRO FEMININOS
4º TORNEIO
MINI HÓQUEI

€ 5,00
p/equipa
€ 5,00
p/equipa
€ 5,00
p/equipa

Nota: As inscrições para as várias competições atrás mencionadas deverão ser
efetuadas ou p/oficio timbrado do clube ou através do mail oficial do clube.
➢
➢

O pagamento das taxas de inscrição, deverá ser obrigatoriamente efetuado no ato das
inscrições para as diversas provas.
As inscrições fora de prazo, só serão aceites até ao dia anterior ao do sorteio sendo
neste caso agravadas em 100%.
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Os Sorteios serão realizados na sede da A.P.S. nos dias atrás mencionados em hora a
indicar oportunamente, devendo os Senhores Delegados dos Clubes obrigatoriamente
estarem devidamente credenciados.
Solicita-se também que se façam acompanhar, no dia do sorteio das disponibilidades dos
pavilhões, a fim de evitar alterações desnecessárias.
Após o sorteio e saída do respetivo Calendário de Jogos Provisório, caso os Clubes
intervenientes não cheguem ao acordo, o jogo será realizado na data/hora conforme sorteio.
4.3 - Desistência de Provas
Lembramos todos os clubes filiados, que estarão sujeitos a Acão Disciplinar,
conforme regulamentos em vigor, no caso de apresentarem pedido de DESISTÊNCIA de
equipas em qualquer Prova ou escalão: Torneio, Campeonato, Taça, Circuitos, após a
realização dos respetivos sorteios. (Seniores, SUB 19, SUB 17, SUB 15, SUB 13,
Escolares, Benjamins, Bambis).
4.4 - Alteração de jogos
Sempre que possível os clubes deverão evitar pedidos de alteração de jogos, e para tal
é muito importante que aquando dos sorteios, os representantes dos clubes estejam
fornecidos com elementos precisos quanto às disponibilidades dos seus pavilhões.
4.4.1 - Não serão aceites os pedidos de alteração de jogos que não satisfaçam
as seguintes condições:

a) Acordo escrito dos clubes interessados, em impresso próprio (em anexo a
este comunicado), o qual deverá ser enviado pelo Clube que solicita a autorização
ao outro Clube interveniente, que por sua vez o deverá devolver a esta
Associação;

b) Dar entrada na secretaria da APS, relativamente à nova data proposta,
sempre acompanhados do valor das taxas referidas nas alíneas seguintes:
10% (dez por cento) do salário mínimo nacional, se o pedido da alteração der
entrada na secretaria da APS com, pelo menos, 15 (quinze) dias uteis de
antecedência relativamente à data estabelecida;
20% (vinte por cento) do salário mínimo nacional, se o pedido da alteração der
entrada na secretaria da APS depois do prazo indicado na alínea anterior, mas
com pelo menos 5 (cinco) dias uteis de antecedência relativamente à data
estabelecida;
30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional, se o pedido da alteração der
entrada na secretaria da APS com menos de 5 (cinco) dias uteis de
antecedência relativamente à data estabelecida.
Não serão aceites alterações de jogos com menos de 2 (dois) dias de
antecedência relativamente à data estabelecida.
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4.4.2 – A Associação procederá ao reenvio do respetivo impresso com
autorização ou não da alteração solicitada. A fim de evitar situações de dúvida
solicita-se aos clubes interessados que contactem telefonicamente a Secretaria
da APS, com o objectivo de confirmarem a plena satisfação dos pedidos de
alteração.
4.4.3 – Caso os clubes solicitem a alteração do jogo para um horário, ao qual
implique o seu términus após as 13.00 Horas ou as 20.00 Horas, ao clube
peticionário ser-lhe-á cobrada uma sobretaxa no valor de € 12,50 (quinze
euros), destinada a custear a refeição do árbitro.

4.5 – Antecipação ou Adiamento de Jogos
Se por motivo de força maior (falta de energia eléctrica, inundação, mau tempo,
etc…) um jogo não se efectuar, o Clube visitado ficará obrigado a indicar à Secretaria
da APS, por escrito, no prazo de 48 Horas, a nova data para a sua realização, sempre
com o acordo do clube adversário. Após esse prazo se não der entrada qualquer
informação, a APS indicará a data e hora da realização do jogo.
4.6 – Jogos sem Árbitro Oficial
Nos escalões de Escolares, Benjamins e Bambis, ficam os pedidos de “alteração
de jogo” isentos do pagamento de taxa, quando não exista árbitro oficial nomeado
para o mesmo.
4.7 - Entrada Tardia em Ringue por prova
Sempre que o horário de inicio dos jogos não seja cumprido, esta Associação
procederá à aplicação:
1ª Entrada Tardia em Ringue .............................. 5% S.M.N.
2ª Entrada Tardia em Ringue ............................. 10% S.M.N.
3ª Entrada Tardia em Ringue e seguintes …… 20% S.M.N.
4.8 - Boletins de Jogos
Chamamos a atenção dos clubes para a obrigatoriedade da assinatura, por
parte Capitães de equipa, nos Boletins de Jogos.
No caso da ausência de árbitro oficial, será da responsabilidade do clube
visitado fazer a identificação da pessoa que arbitrou o jogo.
4.8.1 - Todos os Boletins de Jogos (originais) sem árbitro oficial, terão que
dar entrada obrigatoriamente na Secretaria da A.P.S. 48 HORAS após a
realização dos mesmos.
Os clubes serão penalizados com multa de 2% Salário Mínimo Nacional em
vigor, por cada boletim de jogo em falta.
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4.9 – Cartões de Atletas e Não Atletas
Todos os clubes deverão ter, até ao início das competições da próxima época,
os cartões de atletas e de não-atletas, devidamente actualizados.
A sua não apresentação incorre em penalizações de acordo com os
regulamentos em vigor. O tempo necessário para a emissão ou revalidação dos
mesmos é de 8 (oito) dias úteis - 3 dias na Associação e 5 dias na Federação.

4.10 – Seguro Desportivo
Aguardamos a indicação da FPP, dos valores e condições do Seguro Desportivo a
vigor na época 2019/2020.
No caso de o clube optar por seguro próprio, deverá ser obrigatoriamente
entregue junto às inscrições, a respetiva Apólice com todas as condições, bem como
listagem da seguradora com nome completo dos atletas e/ou não atletas segurados.

5 - ENCARGOS COM ARBITRAGEM - HÓQUEI PATINS
5.1 -Tabela
Os encargos com a arbitragem da disciplina de Hóquei em Patins para a época
2019/2020, em que o(s) árbitro(s) nomeado(s) pertençam ao CA-Setúbal, são fixadas nos
valores conforme a tabela a enviar oportunamente.
No caso de o(s) Árbitro(s) nomeado(s) para o jogo, não pertença(m) ao CA Setúbal, todas as despesas apresentadas serão da total responsabilidade do Clube.
5.2 – Pagamento e Prazos
Serão enviadas as notas lançamento, sempre que possível, no final de cada mês a
cada clube, os valores das taxas dos jogos realizados como visitado, nos quais tenha
tido árbitro oficial.
O prazo limite de pagamento é de 48 (quarenta e oito) Horas após a data de
emissão da factura. (Artigo 120º nº 4 RGE APS)
Chamamos à atenção que o não pagamento dentro do prazo indicado, implica a
suspensão da prática da actividade em todas as categorias e escalões competitivos em
que estiverem inscritos, sendo averbada a respectiva falta de comparência.

6 - INSCRIÇÃO DE ATLETAS
Estão à disposição dos Clubes, os impressos para inscrição de atletas, referentes a 1ª
Inscrição, Revalidação, Transferência e Inscrição Nova.

Associação de Patinagem de Setúbal
Comunicado nº 02-2019

Folha 8

6.1 – 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:

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
- Exame Medico Desportivo (talão destacável)
- Preenchimento total do processo em letra de imprensa
- Dados Pessoais completos, sem abreviaturas
- Morada completa, incluindo Código Postal
- Duas fotos tipo passe – identificadas no verso
- Fotocopia do: B.I/C.C – Céd. Pessoal – Ass. Nascimento
REVALIDAÇÃO
➢ Quando um ou mais atletas revalidam a sua inscrição pelo mesmo clube
-

Ficha de Revalidação
Exame Médico Desportivo (talão destacável) ou cópia da listagem atletas
Número de licença FPP dos patinadores no local apropriado
Deverão constar apenas atletas que pertençam ao mesmo escalão etário
Cartão de patinador
Uma foto tipo passe (actualizada) no caso de o cartão estar caducado

TRANSFERÊNCIA
➢ Quando um atleta se inscreve por outro clube que não o da época anterior
Até 31 de Dezembro de 2018:
- Ficha de Transferência
- Exame Medico Desportivo (talão destacável) ou cópia do exame valido já entregue
- Cartão de patinador
- Uma foto tipo passe (actualizada) no caso de o cartão estar caducado
- Uma foto tipo passe, se o atleta vier de Clube de outra Associação
- Fotocópia do B.I/C.C, se o atleta vier de Clube de outra Associação
INSCRIÇÃO NOVA
➢ Quando um atleta se volta a inscrever, após um ano ou mais de
inactividade.
➢ 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)
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- Ficha de Inscrição Nova
- Exame Medico Desportivo
- Cartão de patinador
- Uma foto tipo passe (actualizada) no caso de o cartão estar caducado
- Uma foto tipo passe, se o ultimo Clube for outra Associação
- Fotocópia do B.I/C.C., se o ultimo Clube for outra Associação
6.2 – Envio de processos - 1ª Insc./Revalid./Transfer./Insc.Nova
Os processos enviados à APS deverão ser sempre acompanhados: da taxa de
inscrição, taxa do seguro desportivo, sendo no caso de 1ª Inscrição ou se cartão
estiver caducado, acrescido do valor do cartão desportivo.
6.3 - Pedidos de Subida de Escalão Etário
Para que um atleta possa efetuar um pedido de subida de escalão etário, deverá
ser entregue impresso próprio “Pedido de Subida de Escalão Etário”, devidamente
preenchido e carimbado, o qual deverá obrigatoriamente no espaço – “Declaração Medica”
que conter a vinheta e assinatura do Médico que efectuou o respetivo Exame Médico.
Este impresso está disponível no site da APS ou FPP.
O processo de inscrição a ser entregue deverá ser em duplicado ou seja:
- um pelo escalão a que pertence
- outro pelo escalão que pede a subida
(Ex: atleta que tem idade de sub 17 e quer passar a sub 20, deverá entregar um
processo de inscrição como sub 17 e outro processo inscrição como sub 20)
6.4 – Anulação/Desvinculação de Inscrição
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. Este impresso está disponível no site da APS ou FPP.
6.5 - Taxas de Inscrição – Hóquei em Patins - 2019/2020
Os valores das taxas de inscrição de atletas, tem como base de cálculo o Salário
Mínimo Nacional em vigor. Brevemente será enviada respetiva tabela.
6.6 – Cartão Desportivo
6.6.1 – Taxa de Emissão
De acordo com o Regulamento Geral Hóquei Patins da FPP, a taxa por emissão
de cartão desportivo, é de 2% do S.M.N em vigor.
6.6.2 – Validade
Chamamos à atenção de todos os clubes filiados, que no caso do cartão de
atleta ter caducado (ver data validade), deverão proceder obrigatoriamente da
seguinte forma:
- Devolver o respectivo cartão junto à inscrição
- Juntar 1 fotografia tipo passe actualizada - legível
- Juntar o valor de 2% S.M.N. para feitura de novo cartão
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No caso do cartão de atleta se ter extraviado, deverá ser enviada uma fotografia
actualizada, e o valor de 4% S.M.N..
6.6.3 – Vinheta - taxa
Por cada vinheta afixada no respectivo cartão de atleta, será debitado o valor
de € 0,50 (cinquenta cêntimos).

7 – INSCRIÇÃO DE NÃO ATLETAS
•
•
•
•
•

Director de Clube
Delegado
Treinador
Preparador Físico
Médico, Psicólogo, Massagista, Fisioterapeuta, Mecânico

7.1 – 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
7.2 – Documentos – Requisitos/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:
➢ Ter no mínimo 18 anos de idade
➢ Ficha de inscrição de não atletas, devidamente preenchida
➢ 2 fotos tipo passe (no caso de 1ªinscrição)
➢ Cartão desportivo (no caso de revalidação)
➢ Cópia do documento de Identificação (no caso 1ªinscrição)
➢ valor da taxa emissão do cartão - (1ªinscrição ou caducado)
➢ valor da taxa do seguro desportivo
➢ valor da taxa anual de inscrição
➢ Comprovativo de formação adequada à função:
Na primeira inscrição, é obrigatória a apresentação de cópia do comprovativo de
formação académica ou profissional, da função em que se inscreve, nomeadamente:
a) Treinador ou Treinador-Adjunto: apresentação de “Cédula de Treinador” de
Hóquei em Patins válida
b) Preparador Físico: apresentação de “Cédula de Treinador de Hóquei em Patins”
válida ou de formação académica na área de Educação Física.
c) Médico, Psicólogo ou Fisiologista: apresentação de comprovativo de formação
académica ou profissional.
d) Enfermeiro, Massagista ou Fisioterapeuta: apresentação de comprovativo de
formação académica ou profissional.
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7.3 – Taxas Inscrição Não Atletas – Hóquei em Patins – 2019/2020
Os valores das taxas de inscrição de não-atletas, tem como base de cálculo o
Salário Mínimo Nacional em vigor. Brevemente será enviada respectiva tabela.

8 - EXAMES MÉDICO-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.
8.1.1 – 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.
8.2.2 – 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.
.
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9 – VISTORIAS AOS RECINTOS DESPORTIVOS
9.1 – Localização de recinto/ringue
Chamamos à atenção do previsto no Regulamento Geral de Hóquei em Patins da
F.P.P.:
“Os clubes, aquando a sua filiação, são obrigados a indicar à associação de patinagem
a que pertencem, qual o recinto desportivo onde efetuam os jogos de Hóquei em
Patins. É atribuída aos clubes a faculdade de indicar um recinto alternativo.”
9.2 – Pedido de Vistorias
Os Clubes deverão solicitar em ofício timbrado, com a confirmação da
data/hora indicada pela A.P.S., a vistoria dos seus recintos, com a indicação
obrigatória da sua localização e juntar ao pedido o respectivo valor da taxa de
vistoria.
Aos clubes está reservado o direito de solicitar que a vistoria ao seu recinto
desportivo se realize noutra data, devendo solicitar a esta Associação com 8 (oito)
dias de antecedência à data agendada, a data e hora em que pretendem que a
vistoria se realize, a fim de evitar deslocações e despesas suplementares.
Lembramos que os recintos para serem aprovados devem ter as marcações bem
visíveis e dentro das medidas regulamentares.
9.3 – Taxas e Custos
Chamamos à atenção de todos os clubes filiados, que a taxa de vistoria deverá
ser liquidada 24 horas antes da data marcada para a sua realização, sem a qual a
mesma não será efetuada.
Os valores a suportar pelos clubes serão os seguintes:
Taxa de Vistoria
Refeição do Dirigente
Deslocação (p/Km)

€ 85,00
€ 15,00
€ 0,27

As despesas de deslocação e refeição serão divididas pelos clubes, cujas vistorias
se realizarem no mesmo dia, de forma equitativa.
No caso de a vistoria não se realizar, por motivos imputáveis ao clube, o
pagamento da taxa e das despesas, continua a ser devido, assim como os inerentes à
vistoria que se vier a realizar noutra altura.
9.4 – Calendário
Nas datas e horas marcadas pela A.P.S., 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.
Brevemente serão indicadas as datas e horas das vistorias.
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10 - IMPRESSOS – PREÇÁRIO
1ªInscrição Atleta (individual)
Revalidação Atletas (20 atletas mesmo escalão)
Transferência Atleta (individual)
Inscrição Nova Atleta (individual)
Não-Atleta (individual) 1ªVez/Transferência
Não-Atletas Revalidação (20 elem.) - (trein/del/mec/mass)
Livro Boletins Jogo – APS (Escolares/Benjamins/Bambis)
Livro Boletins Jogo - FPP

€ 1,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 20,00
€ 30,00

11 – SECRETARIA APS
11.1 – Encerramento/Férias
Por motivo de Férias da Funcionária, a Secretaria da APS vai estar encerrada no
período de 15 de Julho a 2 Agosto/2019 inclusive.

11.2 – Horário de Atendimento - Clubes
Informamos que o horário de atendimento da Secretaria da APS (presencialmente
e telefonicamente) aos clubes é o seguinte:
Dias úteis - das 14.00 às 16.30 Horas.

(completo) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________

__________________

__________________

______________________________________

_________________

_____________________

DISCIPLINAS EM QUE SE INSCREVE (colocar x)

RECINTO OFICIAL DE JOGOS / PROVAS
_______________________________________________________________
___________________________________________________

_______________

CONTACTOS RESPONSÁVEIS CLUBE: Director / Seccionista / Delegado
____________________________________

_______________________

____________________________________

_______________________

____________________________________

_______________________

CORES DOS EQUIPAMENTOS
HÓQUEI EM PATINS

______________________

_______________________

______________________

_______________________

______________________

_______________________

PATINAGEM ARTÍSTICA

______________________

_____________________

PATINAGEM VELOCIDADE

____________________________
Assinatura e carimbo do responsável do clube

_________________________

Nota: Assinalar com X os escalões etários nos quais o Clube participa em provas.
ESCALÔES
ETÁRIOS

HÓQUEI
EM PATINS

PATINAGEM
ARTÍSTICA

PATINAGEM
VELOCIDADE

MASCULINOS

Seniores
Sub 20 / Juniores
Sub 17 / Juvenis
Cadetes
Sub 15 / Iniciados
Sub 13 / Infantis
Escolares
Benjamins
Bambis
Iniciação
FEMININOS

Seniores
Sub 20 / Juniores
Sub 17 / Juvenis
Cadetes
Sub 15 / Iniciados
Sub 13 / Infantis
Escolares
Benjamins
Bambis
Iniciação
Atenção que esta indicação é meramente informativa, devendo os clubes,
no caso do Hóquei Patins, nas datas indicadas pela APS, fazer a
inscrição das equipas para as provas.
Assinatura e carimbo do responsável do clube

Data:____/____/____

____________________________________
Cargo:
_________________________
( A preencher pela APS )

Liquidou a taxa de filiação - foi passado recibo nº _________ em ____/___/____
Barreiro, _____/____/_____

A Secretaria da APS
______________________

Nota:

Só será aceite a filiação do clube, após entrega deste impresso (a cores) devidamente
preenchido, assinado e carimbado, o qual deverá ser acompanhado de: taxa de filiação, lista
corpos gerentes actualizada, cópia acto posse dos orgãos e oficio timbrado do clube.
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PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE JOGO
ÉPOCA - 2019 / 2020
O Clube (peticionário) ____________________________________________ com a concordância
do Clube (adversário) _____________________________________________, solicita que a
Associação de Patinagem de Setúbal altere a marcação do jogo nº _____________ da
prova_________________________________________ pelos motivos que passa a enunciar:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Visitado

Visitante

Escalão

Dia

Hora

Local

ALTERADO PARA

Visitado

Visitante

Escalão

Dia

Hora

Local

O pedido de alteração só será aceite quando acompanhado da respectiva
taxa e dentro dos prazos estipulados.
O Clube Peticionário

O Clube Adversário

______________________

______________________

(assinatura e carimbo clube)

(assinatura e carimbo clube)

A preencher pela APS
Recebido na Secretaria
da APS em:
_____/_____/_____
_________________________
Assinatura

Nº Dias (úteis) referente
ao Calendário de Jogos:
______ Dias

□ Autorizado
□ Não Autorizado

Dado conhecimento
aos clubes
intervenientes:

___________________
Assinatura

_____/_____/_____

Taxa aplicada de ______%
no valor de € __________

_______________________
Assinatura

Dado conhecimento ao CA Setúbal em ____/____/____
Dado conhecimento_________________ em ____/____/____

