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1– ENVIO DE PROCESSOS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS E NÃO 
ATLETAS  
 

 
É obrigatório a liquidação das guias de inscrição, sob pena dos clubes não 

poderem participar nas provas de hóquei em patins, para as quais estão inscritos. 
 

Anexamos o  preçário para a época 2017/2018, o qual refere as taxas de 
inscrições de atletas e não atletas. Este preçário está em vigor até ao final do 
corrente ano. 

 
 

 
2 -  ALTERAÇÃO  DO  VICE-PRESIDENTE DA ARBITRAGEM DE 
HÓQUEI EM PATINS 
    

O Vice-Presidente da Arbitragem de Hóquei em Patins, do Conselho de 
Arbitragem e Ajuizamento da Associação de Patinagem do Alentejo, Sr. 
Luciano Conceição Guerreiro dos Reis, solicitou a demissão do seu 
mandato, devido a problemas de saúde. 
 
Assim, e atendendo à premente necessidade de encontrar solução para aquele 
importante cargo, foi convidado, a pouco mais de um mês da Reciclagem 
Nacional para os Árbitros de Hóquei em Patins, o Sr. Manuel Francisco Alves 
Franco, que, tendo aceite o convite, transitou do cargo que ocupava na Direção 
da APA, para Vice-Presidente do CAA da APA, para o Hóquei em Patins, a 
partir do início da época 2017/18 (1 de agosto de 2017). Esta alteração será 
ratificada na primeira Assembleia Geral, seguida da respetiva posse e onde será 
enaltecido o trabalho, a dedicação e o empenho que o Luciano Reis prestou a 
esta Associação, ao longo de mais de duas décadas,  como responsável máximo 
pela arbitragem do hóquei em patins. 
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3 -  PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E TORNEIOS PARTICULARES 
 

A direcção desta Associação teve conhecimento da participação de alguns 
clubes em Torneios particulares de hóquei em patins, no final da presente 
época, sem que os mesmo tenham solicitado a necessária e obrigatória 
autorização. 
Face a este incumprimento, o qual se tem vindo a verificar com bastante 
frequência, a direcção da A.P.Alentejo, na sua reunião de 18/07/2017 deliberou: 
 
A partir da  época 2017/2018, os clubes que participem em jogos ou torneios 
particulares, sem a devida autorização, estão sujeitos a uma sanção pecuniária 
de: 
 
REALIZAÇÃO DE  JOGOS SEM AUTORIZAÇÃO:  25€  
 
PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO SEM AUTORIZAÇÃO:  35€  
 
Cabe a obrigatoriedade do envio do regulamento à A.P. Alentejo, para 
apreciação e parecer, dos clubes organizadores de torneios particulares, antes 
do envio do mesmo aos clubes convidados. 


