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COMITÉ TÉCNICO-DESPORTIVO DE PATINAGEM ARTÍSTICA 

Comunicado No 08/2020 

 

Quadros Competitivos 2021 

Sendo possível a realização de todas as provas e competições calendarizadas para a restante época desportiva 

de 2020, não haverá lugar a mudanças na definição dos quadros competitivos para a época desportiva de 2021. 

Mantendo-se por isso o planeado no que diz respeito aos acessos aos Opens e aos Campeonatos e Torneios 

Nacionais. 

Caso não seja possível a realização das provas e competições calendarizadas para a restante época desportiva 

de 2020, será analisada a situação dos Rankings no momento da paragem e definidas novas estratégias e 

regulamentações para a época de 2021. 

Tal como regulamentado, a Nota Mínima de Patinagem Livre e Solo Dance para a época 2021 será publicada no 

início da nova época. 

 

Sorteios de Provas de Acesso 

Tendo em conta as limitações trazidas pelo surto pandémico e as orientações definidas pela Direção Geral da 

Saúde, esta época desportiva é permitido que os sorteios das Provas de Acesso em todos os níveis (Iniciação, 

Nível Base e Disciplinas), possam ser realizados por Clube. Isto é, é autorizado que façam provas todos os atletas 

de um clube seguidos de todos ou alguns níveis (ex. Clube A Iniciação 1, Clube A Iniciação 2, Clube A Iniciação 

3, Clube B Iniciação 1, Clube B Iniciação2, Clube B iniciação3, etc…). Com esta permissão reduz-se o contacto 

de atletas e treinadores de clubes diferentes. 

 

Novos Contatos Oficiais 

Resultante das eleições do passado dia 5 de setembro de 2020, que ditou a continuação do Presidente da FPP 

prof. Luís Sénica, foi eleito o novo Vice-Presidente para a Patinagem Artística José Raimundo. Por esta razão, 

publicam-se os novos contatos oficiais: 

• partistico@fpp.pt  

• rollerpa.top@gmail.com  

• 965 736 863 – José Raimundo 

• 965 736 753 – Pedro Luzio 

 

Saudações Desportivas, 

CTDPA 

8 de setembro de 2020 
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