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1. Objectivo
A Taça APS marca o início da actividade da Associação com uma prova Regional/Distrital
por Equipas, que tem como objectivo estimular o espírito de uma competição sã 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.Geral
A Taça APS será disputada por todos os Clubes que se inscreverem na prova, desde que
filiados na APS. Todos os Patinadores constituintes da equipa de cada clube têm de estar
inscritos na FPP e serão distribuídos pelos respectivos escalões existentes: Benjamins,
Infantis, Iniciados, Cadetes, Juvenis, Juniores e Seniores.
2.2.Constituição das Equipas
2.2.1.Por Clube
Cada Clube poderá inscrever 2 equipas em sua representação. A constituição de
cada Equipa, é como consta no ponto 2.2.3.
2.2.2.Especialidades
Com a finalidade de manter a patinagem livre como disciplina principal, as equipas
apenas poderão ser constituídas por um máximo de 1 atleta noutra disciplina
(Pares de Artística, Pares de Dança ou Solo Dance).
Cada atleta apenas poderá fazer uma prova. Se optar por Patinagem Livre, não
poderá fazer outra prova como Par de Artistica, Par de Dança ou Solo Dance.
2.2.3.Por Equipa
Cada Equipa é composta por um máximo de 8 atletas, sendo que apenas conta
para a pontuação da equipa as melhores 4 pontuações.
Cada equipa não poderá conter mais que 3 atletas nos escalões Benjamins e
Infantis.
2.2.4.Por Género
Não haverá separação por Género, uma vez que com RollArt, não faz sentido
separar e não haverá classificação individual.
2.2.5.Suplentes
Cada Equipa pode reservar 2 atletas para substituir em caso de lesão e só no caso
de não ter atletas suficientes para pontuar a totalidade da equipa, ou seja, pode
ser substituído caso a equipa necessite essa substituição para obter 4
pontuações.
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3. Organização
3.1. Realização
A organização e realização desta Prova é da exclusiva competência da A.P.S. que, por
motivos imprevistos a pode condicionar ou anular.
3.2.Director de Prova
A Direcção da Prova será exercida pelo membro Executivo da APS nomeado para o
efeito.
3.3.Omissões
Qualquer caso omisso neste Regulamento, será resolvido pelo Director de Prova, depois
de ouvidos os Delegados dos Clubes participantes.

4. Classificação
4.1.Cálculo
O cálculo será efectuado conforme RollArt.
4.2.Resultados
A Equipa vencedora será a que obtiver o maior somatório dos seus 4 melhores atletas/
pares.
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5. Provas
5.1.Benjamins e Infantis
5.1.1.Patinagem Livre e Pares de Artística
A Prova a executar será Programa Livre de acordo com Regulamento WorldSkate
2020.
5.1.2.Solo Dance e Pares de Dança
A Prova a executar será Dança Livre de acordo com Regulamento WorldSkate
2020.
5.2.Iniciados
5.2.1.Patinagem Livre e Pares de Artística
A Prova a executar será Programa Curto de acordo com Regulamento WorldSkate
2020, excepto no exercício Combinação de Piões que poderá ser executado sem
qualquer obrigação, podendo ter 4 posições diferentes, com ou sem mudança de
pé. Não haverá a obrigação normal deste escalão de executar um pião avião
exterior frente e outro pião de avião exterior trás.
5.2.2.Solo Dance e Pares de Dança
A Prova a executar será Dança Livre de acordo com Regulamento WorldSkate
2020.
5.3.Cadetes, Juvenis, Juniores e Seniores
5.3.1.Patinagem Livre e Pares de Artística
A Prova a executar será Programa Curto de acordo com Regulamento WorldSkate
2020.
5.3.2.Solo Dance e Pares de Dança
A Prova a executar será Dança Livre de acordo com Regulamento WorldSkate
2020.

6. Prémios
6.1.Taça APS
Será atribuída a Taça APS à equipa Primeira classificada.
6.2.Prémios
Serão atribuídos destaques com prémios às equipas classificadas em 2º e 3º lugar.
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