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1 – CALENDÁRIO DO CAMPEONATO REGIONAL DE SUB/13 
 
Em anexo juntamos o calendário definitivo do Campeonato Regional de Sub. 13, organizado 

por esta Associação. 

Os clubes filiados na  Associação de Patinagem de Setúbal, Juventude Azeitonense,  G.D. 
Fabril, G.D. Sesimbra e  H.C.P. Grândola,  participam no Campeonato Regional de Sub. 

13. 

 

2 – REGULAMENTO 
 

Esta prova é organizada pela A.P. Alentejo e rege-se pelos regulamentos em vigor da 
F.P.P.  
 
Nesta prova é obrigatório a apresentação  nos jogos de 2 guarda-redes. 
 
- Os jogos referentes à última jornada, conforme consta no regulamento, realizam-se 

obrigatóriamente todos à mesma hora e na mesma data. 
 
- Os jogos em atraso têm obrigatoriamente que se realizar antes da última jornada. 
 
2.1 – Disciplina 
  

Na impossibilidade de se constituir um “Conselho de Disciplina conjunto”, no Campeonato 

Regional de Sub 17, cada Conselho Disciplinar decide os processos dos seus filiados – 
Clubes/Atletas/Não Atletas, a exemplo da época passada. 

 

Informamos que por decisão da Direção da A.P. Alentejo, serão aplicadas, nas provas 
organizadas pela A.P. Alentejo, as seguintes sanções disciplinares: 
 

Desistência da prova 250,00€ 
Falta de comparência 150,00€ 
Alterações fora de prazo (4 dias úteis de antecedência)   25,00€ 

 

2.2 – Arbitragem 

É da responsabilidade do C.R.A.H.P da Associação de Patinagem de Setúbal, a 
nomeação dos árbitros, para o Campeonato Regional de Sub. 13, nos jogos em que os 
seus clubes  participam nesta prova, na qualidade de visitado. Devem enviar os respetivos 

boletins dos jogos, para a secretaria desta Associação, até ao 2º. dia útil após a realização dos 

jogos. 
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3 – ALTERAÇÕES DE JOGO 
 

O impresso de alterações de jogo anexo aos calendários provisórios foi utilizado por 
alguns clubes até ao dia 29/09/2017. A partir de 30/09/2017, devem os clubes utilizar o 
impresso de alteração que anexamos, o qual pode ser fotocopiado. 

Devem os clubes, atempadamente alterar os jogos, evitando deste modo as sanções 

disciplinares previstas. Jogos que se realizam aos fins de semana o último dia da receção 
de alterações, sem penalização é  até ás 24 horas de segunda.feira. 
 O envio dos pedidos de alteração de jogos que se realizem nos dias de semana, têm que 
dar entrada na secretaria da A.P.A., nos 4 dias úteis de antecedência do jogo.  
Os pedidos de alteração que não cumpram este prazo, ficam sujeitos ao pagamento de 
uma taxa de 25,00€. 

 
4 – BOLETINS DE JOGO 
 
Nestas provas são utilizados os boletins de jogo da F.P.P. 
Nos jogos, em que o árbitro não compareça, é obrigatório ao clube visitado, o envio do 
boletim de jogo à A.P. Alentejo, no prazo de 2 dias úteis. Devem ter o cuidado de verificar 

se no boletim enviado, está perceptível o nº de jogo e respectivo resultado. 

 
5 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Cabe ao clube visitado a obrigatoriedade de informar esta Associação, o resultado dos jogos 

para: 

• SMS – para o telemóvel da A.P. Alentejo – 925987213 
• Email – para o endereço elétrónico – assoc_patinagem@sapo.pt 

 

Os resultados devem ser enviados após a realização dos jogos, ou até às 24.00H de 
domingo. 

 

6 – SITE DA A.P.ALENTEJO 

Informamos todos os interessados, que poderão consultar o site da A.P. Alentejo, no qual 
consta os resultados e classificação do Campeonato Regional de Sub. 13. Poderão 

igualmente retirar no mesmo, os impressos de alteração de jogos e outras informações que 

julgarem de interesse.  
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