Associação de Patinagem do Ribatejo
Rua 5 de Outubro, nº 102, 1º – Apartado 1 - 2334 – 909 Entroncamento
Telef. 249 726 281 - Email: apribatejo@fpp.pt
Contribuinte nº 501 453 466

PATINAGEM ARTÍSTICA
Circular Nº 12 / 2017
Campeonato Distrital Patinagem Livre 2017
Campeonato Distrital de Benjamins 2017

Entroncamento, 8 de maio de 2017
Ex.ma Direcção
ACRS Cita - CBE - CDTN – CEV - CAMP - CNRM - HCS - HCT – JO – SCDGR - SGS “Leões” - GCC
”Corujas ”- SCT – CAR e UNIÃO FE.
Vimos pelo presente enviar a V.Exas, a Circular nº. 12/2017, relativa ao Campeonato Distrital
Patinagem Livre 2017 e ao Campeonato Distrital de Benjamins 2017, a realizar nos dias 3 e ou 4
de junho de 2017 - Pavilhão Municipal de Constância / CEV.

Em Anexo:
- Protocolo
- Ficha de Inscrição

Atentamente

Paulo Brás
Presidente da Direção

A APR vai promover a realização do Campeonato Distrital de Patinagem Artística da época 2017, de acordo
com o seguinte protocolo:
Local:

Pavilhão Municipal de Constância

Data:

3 e 4 de Junho

Horário:

A indicar, dependendo do numero de inscrições.

Inscrição:

Aberta a todos os Clubes ou Escolas que satisfaçam os requisitos estabelecidos de participação
constantes do Regulamento Técnico de Patinagem Artística de 2017. A ficha de inscrição em anexo
deverá ser preenchida informaticamente na própria folha Excel com a informação requerida e enviada
preferencialmente via e-mail para a Associações de Patinagem do Ribatejo.apribatejo@fpp.pt

O CPR agradece a entrega obrigatória das respectivas músicas em suporte Digital a remeter para
APR ou em cd no dia da Prova .

Taxa de Inscrição:

20,00 Euros por patinador e ou prova.Pares 20,00 Euros por prova.
A efectuar no ato da inscrição através de transferência bancária para o NIB:

Pagamento:

PT50 003502820000341753086
O envio do comprovativo da transferência bancária efectuada, deverá ser feito juntamente com
o envio da respectiva inscrição.

Prazo de Inscrição:

Todas as inscrições devem dar entrada na Secretaria da APR via e-mail até às 17 Horas do dia 22 de
maio (2ª Feira) de 2017.Após esta data poderão ser aceites inscrições,até as 17h30 do dia do
sorteio,ficando sujeitas ao agravamento do valor da taxa de inscrição para o dobro.

Sorteio:

A realizar às 18H horas, no dia 24 de maio (4ª Feira) de 2017, na rua 5 de Outubro nº 102, 1 2334909 Entroncamento.

Provas a efectuar:

Patinagem Livre, Pares Artisticos,Figuras Obrigatórias

Cerimónia de Abertura e Obrigatória a presença de todos os patinadores e demais participantes na prova, com o respectivo
estandarte ou bandeira do clube.
Encerramento:

Notas

a) Só serão aceites as inscrições dos atletas cujos cartões estejam validados para a presente época.
b) As desistências que não forem justificadas até ao início das provas serão consideradas faltas
desportivas não havendo direito a reembolso.
As justificações apresentadas serão alvo de apreciação, pela da APR, pelo que poderão não ser
aceites.
c) As inscrições só serão aceites quando feitas em impresso próprio, devidamente preenchido, com
todos os elementos nele solicitado, carimbado e assinado, acompanhado do respetivo pagamento.
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