A APR vai promover a realização do Campeonato Distrital de Patinagem Artística da época 2019, de acordo
com o seguinte protocolo:
Local:

Pavilhão Municipal de Tomar

Data:

13 e 14 de Julho

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 Guia Normativo de Acesso a provas Nacionais 2019 e com o Regulamento Geral de
Patinagem Artística . 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.mailapribatejo@gmail.com e fazer a inscrição na plataforma
da FPP.

O CPR agradece a entrega obrigatória das respectivas músicas em suporte Digital a remeter para
APR ou em pen drive no dia da Prova .
Taxa de Inscrição:

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

PT50 003502820000341753086

Pagamento:

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 2 de
julho (3ª Feira) de 2019.

Sorteio:

A realizar às 18H horas, no dia 3 de julho (4ª Feira) de 2019, na rua 5 de Outubro nº 102, 1 2334909 Entroncamento.

Provas a efectuar:

Patinagem Livre.

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 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.

