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Data: 22, 23, 29 e 30 de abril e 13 e 14 de maio 2023  

Local: EDV (Viana Castelo) + APA (Riba d’Ave) + ADCRMP (Melgaço) 

Horários: A divulgar após o sorteio no site da APMinho. 

Prazo de inscrição: 

Até às 21 horas do dia 29 de março de 2023 exclusivamente na Plataforma da Patinagem 

Artística da FPP. Após este dia poderão ser, eventualmente, aceites inscrições até à data dos 

sorteios contra o pagamento de uma sobretaxa de 22€ ou 24€ por inscrição. 

Participação: 

Aberta a todos os patinadores inscritos nesta Associação que satisfaçam os requisitos de 

participação, conforme regulamento da FPP. Será tido em conta o Regulamento de 

Freeskating, Solo Dance e Dance da World Skate ATC para a época desportiva 2023 e as suas 

regras dos fatos. 

Forma de 

inscrição: 

A inscrição será realizada exclusivamente na Plataforma da Patinagem Artística da FPP. 

Obrigatória a submissão das folhas de elementos e músicas na plataforma de inscrições até 

17 de abril de 2023. O não cumprimento deste requisito origina no agravamento da taxa de 

inscrição em 100% (exemplo agravamento máximo: por cada atleta individual com falta das 

folhas de elementos e músicas para ambos os programas – curto e longo – pagam 110€ = 

22€ + 88€ (4x22€). 

Taxa de inscrição: 22€ por prova individual / 24€ por prova de pares 

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.  

Provas a disputar: 
Patinagem Livre / Pares Artísticos / Solo Dance / Pares de Dança 

Em pares as provas serão abertas no partistico.pt por solicitação dos clubes. 

Sorteio: 
A realizar às 21 horas, no dia 31 de março de 2023, na Plataforma Web.  

O resultado do sorteio será publicado através do site da APMinho e da FPP. 

Prémios: 

Medalhas aos três primeiros lugares por escalão, especialidade e género. Taças aos clubes 

classificados nos primeiros três lugares em livres (Patinagem Livre + Pares Artísticos) e em 

dança (Solo Dance e Pares de Dança). 

Cerimónia 

Encerramento 

Obrigatória no mínimo a presença de um atleta e um dirigente por clube e respectivo 

estandarte. A não presença tem a coima de 50€. Não haverá cerimónia de abertura. 

Alojamento / 

Transporte: 
Da responsabilidade dos Clubes. 

Barcelos, 07 de março de 2023 
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