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PATINAGEM ARTÍSTICA 

PROTOCOLO 

III TORNEIO DE AVEIRO 

Data: 14 e 15 de Julho de 2018 

Local: Pavilhão Clube Desportivo Cucujães 

Horário: A divulgar após o sorteio 

Prazo inscrição: Até às 18 horas do dia 03 de Julho de 2018 

 

Após este dia poderão ser, eventualmente, aceites inscrições até à data do sorteio contra o 
pagamento de uma sobretaxa de 10,00 € por inscrição. 

  Pagamento: A efectuar no acto da inscrição através de transferência bancária para o IBAN: 

 
PT50 0035 05580003404423066 

 
O envio do comprovativo, para geral@apaveiro.pt, da transferência bancária efectuada, deverá ser 

 
feito juntamente com o envio da respectiva inscrição, devidamente identificado com: Clube, Titular 

 
da Conta e Instituição bancária.  

 
A falta de comprovativo implicará a não inclusão no sorteio. 

Participação: Aberta a todos/as os/as patinadores/as inscritos/as nesta associação que satisfaçam os requisitos de 

 
participação estabelecidos no Regulamento do III Torneio de Aveiro. 

Forma de inscrição: Em impresso próprio, com discriminação das provas e respectivas disciplinas.  

 
Os impressos deverão ser remetidos a APA. 

Taxa de Inscrição:  10,00 € por atleta. 

Sorteio:  A realizar no dia 09 de Julho de 2018, na sede da APA, às 19h00.  

Provas a disputar: De acordo com o Regulamento do III Torneio de Aveiro. 

Desistências: São permitidas até à data do sorteio, não havendo, no entanto direito a reembolso. Depois de  

 
realizado o sorteio, serão sancionados de acordo com o Regulamento de Justiça e Disciplina da FPP. 

 
Por favor, confirmar a vossa presença no sorteio aquando do envio das inscrições. 

Prémios: Serão atribuídas medalhas aos/às atletas que se classificarem nos 3 primeiros lugares. 

 
Serão atribuídas taças aos Clubes que, coletivamente, se classifiquem nos 3 primeiros lugares. 

Encerramento: Obrigatória a presença de todos os patinadores e demais participantes na Prova, com o respectivo  

 
estandarte ou bandeira do clube que representam. 

Alojamento/ Da responsabilidade dos Clubes 

Transporte: 
 Nota: O não cumprimento do acima estabelecido, origina a não inclusão no sorteio e, em consequência, a 

 
não participação nestas provas. 

 

       Oliveira de Azeméis, 11 de Junho de 2018  


