APR
Associação de Patinagem do Ribatejo
COMITÉ TÉCNICO-DESPORTIVO DA PATINAGEM ARTÍSTICA

1º Testes de Iniciação e Disciplina - 2021
➢ Iniciação (nível 1 a 4)
➢ Base 0, Disciplina Patinagem Livre
Local:

Pavilhão Municipal do Entroncamento (CBE)

Data:

12 Junho de 2021

Horário:

A indicar, dependendo do número de inscrições.

Prazo de
Inscrição:

Todas as Inscrições devem ser efetuadas até às 18:00 horas do dia 04 de Junho de
2021 na Plataforma da Patinagem Artística da FPP.

Participação:

Aberta a todos os patinadores inscritos nesta Associação com licença federativa
em vigor e em condição de se candidatar ao nível a que se propõe.

Forma de
inscrição:

• A inscrição será realizada exclusivamente na Plataforma da Patinagem Artística
da FPP.
Os clubes deverão utilizar o acesso anteriormente fornecido pela FPP, à referida
plataforma, os que ainda não tenham credenciais de entrada, deverão preencher o
seguinte formulário a fim de as receber as credenciais de acesso:
https://goo.gl/forms/lr9nv0nngFCeHZfi2
• Os suportes musicais devem seguir o Art. 3º Alinea 5.1 e 5.2 do “Regulamento da
Atividade Desportiva”.

Desistências:

São permitidas até à data do sorteio não havendo, no entanto, direito a
reembolso.
Depois de realizado o sorteio serão consideradas faltas desportivas, conforme
regulamento da FPP em vigor, sem direito a reembolso.
As Justificações apresentadas serão alvo de apreciação, pelo Comité Regional ou
Direção da APR, pelo que poderão não ser aceites e aplicadas as sanções em vigor
no RJD da FPP.

Taxa de
Inscrição:

8,50€ por patinador/prova de Iniciação,
12,00€ por patinador de Base 0, Patinagem Livre.
12,00€ por patinador/prova de Disciplina, Patinagem Livre.
A efetuar no ato da inscrição através de transferência bancária para o IBAN:

PT50 0035 0282 0000 3417 530 86
Pagamento:

O comprovativo da transferência bancária efetuada, deverá ser feito juntamente
com o envio da respetiva inscrição.
Comprovativo deve ser colocado na plataforma de provas da FPP.
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Sorteio:

Na plataforma WEB da FPP. no dia 06 de Junho de 2021, a partir das 21h00, na rua
5 de Outubro nº 102, 2334-909 Entroncamento.
Só entrarão no sorteio quando acompanhado do respetivo comprovativo de
pagamento.
Será de acordo com o comunicado Nº 01/2021 da FPP, no seu paragrafo 3 "Sorteio
de Provas de Acesso", sorteando primeiro os Clubes efetuando as provas por
Clube.
Todos os atletas do Clube, patinam em sequência, por nível e respetiva ordem de
saída dentro do nível.
O resultado do sorteio será publicado através dos sites da APRibatejo e da
Federação.

Provas a
efectuar:

Conteúdo Técnico de acordo com o “Guia Normativo de Acesso a Provas
Nacionais 2021”

Cerimónia de
Abertura e
Encerramento:

Não se aplica nos testes.

Alojamento /
Transporte:

Da responsabilidade dos Clubes.
• O não cumprimento do acima estabelecido, origina a não inclusão dos infratores
no sorteio e, em consequência, a não participação nestas provas.

Notas:

• Junto se anexa informação, sobre como os ficheiros de musicas tem de ser
identificados ”APR-NormaSuportesMusicais”
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• Não é permitida assistência de público nestas provas de acesso.
• As bancadas serão utilizadas exclusivamente por treinadores e delegados dos
clubes, devidamente distanciados entre si com a distância de segurança
recomendada;
• Excetuando dentro da pista, é obrigatório o uso de máscara por parte dos atletas,
treinadores, dirigentes, juízes e elementos da organização;
• Apesar de poder ser disponibilizado pelo clube organizador gel desinfetante, cada
atleta/treinador/dirigente deverá levar consigo um kit de desinfeção pessoal,
utilizando-o à entrada e saída do pavilhão, da pista, das cadeiras e/ou lugares que
lhes serão atribuídos;
• Simultaneamente dentro do pavilhão só podem estar os atletas correspondentes a
2 grupos de adaptação ao piso, não superior a 8 atletas.
Os atletas do 1º grupo, que já fizeram a sua adaptação ao piso e estão já a realizar
as suas provas e os atletas do 2º grupo que se estão a preparar para o período de
adaptação ao piso.
À medida que os atletas referentes ao 1º grupo vão realizando as suas provas,
devem sair imediatamente do pavilhão.
Os delegados de cada clube devem garantir este controlo (entrada – presença –
saída);
Normas especiais
• Cada clube só poderá ter dentro do pavilhão, 1 treinador e 1 delegado.
COVID19:
É permitido ao treinador e ao delegado estarem à entrada da pista, quando o seu
atleta estiver em prova. Terminadas as provas e não tendo mais atletas seus para
prova, devem abandonar o recinto desportivo;
• O clube organizador deverá disponibilizar cadeiras individuais para os atletas
(cadeiras para o grupo em prova + cadeiras para grupo que irá adaptar-se ao piso),
estando devidamente separadas por grupo. Devem estar distanciadas entre si com
a distância de segurança recomendada.
Quando o 2º grupo de atletas entrar para adaptação ao piso, o clube organizador,
garantirá a higienização das cadeiras do 1º grupo (que, entretanto, terminou)
ficando as mesmas preparadas para receber um novo grupo de atletas para
preparação da adaptação ao piso.
Só após esta desinfeção é permitida a entrada de novo grupo de atletas no
pavilhão;
• Casos omissos serão resolvidos pelo/a Diretor de Prova;
• A A.P.Ribatejo apela ao bom senso de todos os envolvidos nesta prova, no
cumprimento de todas as regras, por forma a que a prova possa decorrer
dentro da normalidade possível.

Versão: 1

Entroncamento, 12 de Maio de 2021
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