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COMUNICADO NO 05-2020 

24 de Abril de 2020 
 

REFORMULAÇÃO DA ÉPOCA DESPORTIVA 2020 

Devido à pandemia de COVID-19 vivida mundialmente e consequentemente no nosso país, a 

Federação de Patinagem de Portugal suspendeu em Março todas as provas de Patinagem Artística 

até dia 30 de Abril. Ao dia de hoje e resultante das condicionantes vividas, o Comité Técnico 

Desportivo de Patinagem Artística tem de efetuar uma reformulação da época desportiva de 2020. 

Apesar de grandes alterações ao inicialmente previsto, esta reformulação tem três pilares 

fundamentais: 

• Salvaguardar a saúde dos atletas e suas famílias. 

• Tentar reduzir os custos inerentes às provas por parte das famílias. 

• Garantir um bom funcionamento da época de 2021. 
 

Assim, o CTDPA em conjunto com a Direção da FPP decidiu: 

• Data de início de provas e competições: 

o Associações – 1 de setembro 

o Federação – 1 de outubro 

• Cancelar as provas: 

o Campeonato Nacional de Show e Precisão 2020 

o Campeonato Nacional de Patinagem Livre e Pares Artísticos 2020 

o Campeonato Nacional de Dança e Solo Dance 2020 

o Torneio Nacional 2020 

o Torneio Nacional de Benjamins 2020 

o Torneio Nacional de Figuras Obrigatórias 2020 

o Torneio Interassociações 2020 

• Reformular: 

o 3º e 4º Open (Open Acesso Livre) 

o 5º Open (Open Acesso Campeonatos Associativos) 

o Taça de Portugal 

o Quadro Competitivo 
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Todas as decisões supracitadas estão dependentes da avaliação regular da pandemia, pelo que 

poderão ter que ser alteradas de acordo com as orientações emanadas pala DGS. 

 

 

Taça de Portugal 

A Taça de Portugal, inicialmente regulamentada com duas equipas por clube, de no máximo 6 atletas 

por equipa foi reformulada. A Taça de Portugal é este ano dividida em “Taça de Portugal – Jovens” e 

“Taça de Portugal – Absolutos”, sendo que a primeira engloba os escalões de Benjamim a Iniciado e 

a segunda de Cadete a Sénior. A Pontuação Técnica e as Penalizações das Taças de Portugal contam 

para o Ranking Nacional de Opens de 2020. 

Em ambas as taças apenas é permitida uma equipa por clube com no máximo 8 provas (um par de 

dois atletas conta como uma única prova) distribuídas pelas especialidades de Patinagem Livre, Pares 

Artísticos, Solo Dance e Pares de Dança. Para a classificação que ditará o vencedor de cada uma das 

Taças, apenas contam as 4 provas com mais pontos. Não existe assim nenhum limite na distribuição 

por escalão, apenas as 8 provas na totalidade. Nenhum atleta poderá realizar mais do que uma prova 

(por exemplo, não é permitido realizar o mesmo atleta Patinagem Livre/Pares Artísticos ou 

Patinagem Livre/Solo Dance). Também não é permitido o mesmo atleta participar nas duas Taças. 

Os programas a executar são:  

• Patinagem Livre - Programa Longo (Benjamim e Infantil) e Programa Curto (Iniciado a Sénior) 

• Pares Artísticos - Programa Longo (Benjamim e Infantil) e Programa Curto (Iniciado a Sénior) 

• Solo Dance – Programa de acordo com o Guia Normativo (Benjamim) e Dança Livre (Infantil a 

sénior) 

• Pares de Dança – Dança Livre (Benjamim a Sénior) 

Os níveis são os definidos para a participação nos Opens, com a exceção do escalão de Benjamim que 

será Patinagem Livre Nível 2, Pares Artísticos Nível 2, Solo Dance Nível 2 e Pares de Dança Nível 2.  

 

Opens 

Com o objetivo de evitar deslocações demasiado grandes e evitar aglomerações nacionais, o 3º e 4º 

Open são reformulados. Serão realizados 3 Opens zonais divididos geograficamente. O primeiro na 

Zona Sul (APLis, APAleAlg e APSet), o segundo na Zona Norte (APPor e APMin) e o terceiro na Zona 

Centro + RA (APCoi, APLei, APAve, APRib, APMad e APSM).  

Para a implementação de Opens Zonais, a seriação será realizada de maneira diferente, atribuindo 

primeiramente lugar a atletas da zona com 0 Opens, seguido de atletas da zona com 1 Open e apenas 

depois e caso haja vagas, atletas de fora com 0 Opens e por fim atletas de fora com 1 Open. Esta 

seriação é feita escalão a escalão de acordo com as vagas definidas em Protocolo de Prova. 
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O 5º Open, cujo acesso seria através dos Campeonatos Associativos e apenas para os atletas sem 

ranking, será realizado tendo em vista o mesmo objetivo (integração de atletas sem ranking) com a 

adição dos atletas do escalão de Benjamim. 

Neste Open, que será o 6.º da época, a seriação será feita (de infantis a seniores) de forma diferente. 

Inicialmente serão seriados apenas os atletas que não tenham Ranking de 2019 nem Ranking 

Nacional de Opens de 2020 e apenas depois, caso haja vagas, aos atletas com ranking.  

Os níveis são os definidos para a participação nos Opens, com a exceção do escalão de Benjamim que 

será Patinagem Livre Nível 3 e Solo Dance Nível 2.  

 

Quadro Competitivo 

Com a não realização dos Campeonatos e Torneios Nacionais, e de modo a não comprometer a época 

desportiva de 2021, a regulamentação dos quadros competitivos teve de ser alvo de alterações que 

se irão refletir no próximo ano. 

Assim, o Ranking de 2020 a ser utilizado em 2021 para seriação nos Opens é o Ranking Nacional de 

Opens (com a Taça de Portugal). Aos atletas de Infantil que sobem para Iniciado de Patinagem Livre, 

será aplicado um fator para tentar equiparar o programa longo com o programa curto. 

Assim, o ponto 2 do Artigo 48º do Regulamento Geral de Patinagem Artística, em 2021 será: 

 

“O Ranking do ano anterior é a nota do Ranking Nacional de Opens de 2020, isto é, a melhor 

pontuação do atleta, retirando a nota das componentes, nas seguintes provas de 2020: 1º Open, 2º 

Open, 3º Open, 4º Open, 5º Open, 6º Open, Taça de Portugal – Jovens e Taça de Portugal Absolutos, 

ordenado do maior para o menor. 

2.1. No caso de um mesmo atleta ter participado em mais do que uma prova, a pontuação 

que conta para o Ranking do ano anterior é a melhor. 

2.2. No caso de subida de escalão, o atleta mantém a mesma pontuação. Excetuando no 

escalão de Infantil de Patinagem Livre, cujo na pontuação será aplicado um fator.” 

 

Planeamento 

 
 

Saudações Desportivas 

O CTDPA-FPP 
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