ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM
DO ALENTEJO
NOTA INFORMATIVA Nº 10 - 2018
REUNIÃO – HÓQUEI EM PATINS – ÉPOCA 2018/2019
1. Na reunião com os clubes, realizada no dia 02/09/2018, ficou acordado que a A. P.
do Alentejo irá organizar as seguintes provas,
A – No período antes dos Campeonatos Regionais, serão organizadas competições
para os escalões:
SUB. 15
Torneio de Abertura – Prevista que está a participação de 6 clubes, serão divididos
por 2 séries. As series agruparão os clubes por critério de proximidade. O torneio será
disputado a uma só volta nas duas series, com uma jornada final, onde se realizarão os
jogos, para determinar a classificação final, a ser ordenados da seguinte forma;
 1º. da Série A com o 1º. da Série B
 2º. da Série A com o 2º. da Série B
 3º. da Série A com o 3º. da Série B
No final de cada jogo da fase de series, serão marcadas grandes penalidades, para
serem consideradas em caso de empate na classificação, nos termos e critérios
regulamentares.
Datas:
- 5, 13, 20 de Outubro, pelas 17h, para os jogos das séries.
- 27 de Outubro, Jornada Final, em local a designar.
SUB. 17
Taça Prof. António Ramalho da Silva - assim denominada em homenagem ao
1.º presidente da Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve, agora que a
Associação retoma a denominação com que foi fundada, após a extinção da A.P. do
Algarve.
- Está prevista a participação de 2 clubes (Roller Lagos C.P. e C. P. Beja), sendo por isso
a taça disputada a duas mãos.
 1ª mão em Lagos, dia 5/10, pelas 17h
 2ª mão em Beja, dia 13/10, pelas 17h
Como critério de desempate vamos usar a vantagem dos golos marcados fora.
Os restantes escalões (Sub 20, sub 13, Escolares, Benjamins e Bambis) por diversas
razões estarão em competição regional mais cedo e por isso considerou-se melhor não
prever torneios ou competições no período antes dos referidos campeonatos ou
competições regionais.
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B – No período de competição regular, serão organizadas provas para os escalões:
BAMBIS E BENJAMINS
Por sugestão dos clubes presentes na reunião e conforme o estipulado no
Regulamento da F.P.P., foi decidido organizar competição para estes escalões
conjuntamente, no formato Mini Hóquei e em encontros quinzenais.
Os clubes serão distribuídos em grupos, com critério de proximidade territorial,
levando a cabo encontros quinzenais, jogando todos contra todos. Completo o circuito
destes encontros realizar-se-á um encontro final com todas as equipas. Prevemos que seja
possível levar a cabo três circuitos com os respectivos encontros finais,
 1º. Circuito a realizar até Dezembro 2018, sendo o encontro final no 1º fim de
semana das férias escolares de Natal.
 2º. Circuito a realizar até Março 2019, sendo o encontro final no 1.º fim de
semana das férias escolares da Páscoa.
 3.º circuito a realizar até Maio 2019, sendo este encontro final considerado de
Encerramento, e onde serão apurados os representantes da Associação para o
Torneio Ibérico, a disputar em Junho 2019, com Andaluzia.
Este escalão iniciará competição no mês de Outubro.
ESCOLARES
Neste escalão será mantido o modelo do ano anterior e realizar-se-ão dois torneios
de competição no sistema de todos contra todos, organizado em jornadas com 1ª e 2ª
volta. A época terminara com uma jornada de Encerramento em local a designar.
Os torneios previstos serão; o torneio de abertura e o torneio regional; sendo que o
primeiro irá decorrer de Outubro 2018 até Janeiro de 2019, o segundo de Fevereiro de
2019 até Maio de 2019.
O Encerramento decorrerá no mês de Junho de 2019, em data a concertar com a
realização do torneio Ibérico.
Este escalão participará no Torneio Ibérico, a disputar em Junho de 2019, com
Andaluzia, sendo a Associação representada pelos primeiros classificados em cada um
dos dois torneios (Abertura e Regional) realizados na época. Caso seja a mesma equipa, o
segundo representante será o segundo classificado do Torneio Regional.
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SUB. 13
Este escalão será organizado conjuntamente com A. P. Setúbal e este ano a
organização da competição caberá àquela Associação, pelo que o campeonato regional
deverá iniciar já no mês de Setembro de 2018, e ter o seu termo no último fim de semana
de Janeiro de 2019.
Logo que tenhamos as informações sobre o sorteio e as datas da competição
faremos chegar aos clubes.
SUB. 15
Este escalão será organizado directamente por esta Associação uma vez que estão
previstas 6 equipas.
O sorteio será realizado em Outubro, e o campeonato regional deverá iniciar ainda
no mês de Outubro ou início do mês de Novembro de 2018 (após o torneio de abertura), e
ter o seu termo no último fim de semana de Janeiro de 2019.
Logo que tenhamos o sorteio e o calendário para a competição faremos chegar aos
clubes.
SUB. 17
Este escalão será organizado conjuntamente com A. P. Setúbal e este ano a
organização da competição caberá àquela Associação, pelo que o campeonato regional
deverá iniciar ainda no mês de Outubro ou início do mês de Novembro de 2018, e ter o
seu termo no último fim de semana de Janeiro de 2019.
Logo que tenhamos as informações sobre o sorteio e as datas da competição
faremos chegar aos clubes.
SUB. 20
Este escalão será organizado conjuntamente com A. P. Lisboa, e o sorteio da
competição bem com o calendário já estão publicados no site da Associação de
Patinagem de Lisboa.
Após estas competições os clubes apurados disputarão os campeonatos nacionais
respetivos.
Estes escalões participarão na Taça Ibérica, a disputar em Junho de 2019, com
Andaluzia, sendo a Associação representada pelos primeiros classificados.
C – No período após a competição regular, serão organizadas competições para
vários escalões:
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Taça Reinaldo Castilho, assim denominada em homenagem, ao último
presidente da Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve (com essa designação), e o
1º presidente da Associação de Patinagem do Alentejo (após a saída dos clubes do distrito
de Faro), agora que a Associação retoma a denominação com que foi fundada, após a
extinção da A.P. do Algarve. Além disso homenageámos um dirigente que deixou
trabalho notável ao longo dos seus mandatos na presidência da Associação.
Será uma competição para os escalões SUB 13, SUB 15, SUB 17 e SUB 20, para
levar a cabo após os campeonatos regionais.
Terá início a partir de Fevereiro e estará aberta aos clubes da Associação de
Patinagem do Alentejo, bem como a qualquer clube dos distritos limítrofes que pretenda
participar, desde que devidamente autorizado, pela Associação Territorial da sua filiação.
Competição em cada escalão, no sistema de todos contra todos, organizada em
jornadas, com 1ª e 2ª volta, a levar a cabo após os campeonatos regionais com os clubes
não apurados para os campeonatos nacionais.
O sorteio desta competição e o calendário respectivo estará dependente dos clubes
inscritos em cada escalão.
Os vencedores em cada escalão serão apurados para a Taça Ibérica a realizar em
Junho de 2019, com Andaluzia.
Logo que tenhamos as informações sobre o sorteio e as datas da competição
faremos chegar aos clubes.
Torneio Ibérico, assim designado por juntar equipas portuguesas e equipas
espanholas, numa organização conjunta com a Federação da Andaluzia, para os escalões
de BENJAMINS e ESCOLARES.
Será uma competição a levar a cabo no sistema de final four, para cada escalão,
sendo os representantes apurados, por cada entidade organizadora.
O apuramento dos representantes da Associação está definido nas competições
anteriores.
Esta competição irá ter lugar em Junho de 2019, em local a designar.
As informações sobre as equipas apuradas, e os locais da competição serão
fornecidas aos clubes, atempadamente.
Taça Ibérica, assim designado por juntar equipas portuguesas e equipas
espanholas, numa organização conjunta com a Federação da Andaluzia, para os escalões
de SUB 13, SUB 15, SUB 17 e SUB 20.
Será uma competição a levar a cabo no sistema de final four, para cada escalão,
sendo os representantes apurados, por cada entidade organizadora.
O apuramento dos representantes da Associação está definido nas competições
anteriores. Esta competição irá ter lugar em Junho de 2019, em local a designar.
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As informações sobre as equipas apuradas, e os locais da competição serão
fornecidas aos clubes, atempadamente.
2. Na reunião com os clubes, realizada no dia 02/09/2018, também foi analisado o tema
das selecções regionais,
A – Foi reconhecido que o trabalho de selecções desenvolvido no âmbito da
Associação, com os clubes e atletas, está a dar resultados na evolução dos atletas e na
qualificação e evolução do hóquei praticado na região. Dai ser de manter e melhorar na
época 2018/2019, para os escalões de SUB 13, SUB 15 (FEM. E MASC.) e SUB 17
FEM..
B - Sobre as datas previstas de treinos, o seleccionador regional ficou de rever o
calendário após a confirmação das datas concretas de realização das competições
previstas e/ou em que estão envolvidos os nossos clubes. Essa revisão visa ajustar as
datas dos treinos ao calendário de jogos nas diferentes fases da época.
C – Sobre as convocatórias ficou definido que a Associação passará a emitir
convocatórias individuais (além da normal lista de convocados), dirigidas aos aletas
convocados e aos seus encarregados de educação, que enviará aos clubes. Os clubes
entregarão essas convocatórias aos atletas e encarregados de educação.
3. Do trabalho desenvolvido na reunião de 2/09/18, resultam um conjunto de adaptações
e ajustes ao Planeamento – 2018/19 inicialmente proposto, uma vez revisto esse
Planeamento, será enviado aos clubes e será divulgado no site da Associação.
Associação de Patinagem do Alentejo, 05 de Setembro de 2018

A Direção
Documento Informático
Não Necessita de Assinatura
___________________________
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