ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO

Regulamento
de
Opens

* Época 2020 *

1. Introdução
Com a aprovação dos novos Quadros Competitivos Nacionais pela FPP para 2020,
alicerçado em Opens exclusivos para a Competição de Elite de Patinagem Artística,
torna-se necessário adaptar também as Competições Distritais para desenvolvimento
da restante vertente competitiva e pré-competitiva.
Assim, o Comité Técnico Desportivo de Patinagem Artística (CTDPA) em consonância
com o Gabinete Técnico (GT) desenvolveu um quadro competitivo promocional distrital
baseado num circuito de três torneios e uma final – Circuito de Opens Distritais de
Patinagem Artística.

2. Âmbito
Este Circuito de Opens, para já ajuizado pelo Sistema White, destina-se exclusivamente
a Atletas da nossa Associação que não Participem no Circuito de Opens Nacionais nem
nos Campeonatos Distritais (na disciplina em causa), e que são ajuizados pelo Sistema
Rollart. O Open Final, destinado aos dez melhores Atletas participantes em cada
disciplina e escalão será ajuizado pelo Sistema Rollart para permitir uma aferição das
capacidades e evolução dos mesmos para uma possível ascensão à Competição de Elite.

3. Organização dos Opens e respetiva participação
A organização deste circuito tem as seguintes características e regras:
a) Permite a participação nas disciplinas de Patinagem Livre (PL), Solo Dance (SD),
Pares Artísticos (PA) e Pares de Dança (PD);
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b) Os Opens tem a seguinte designação, participação e período de realização anual:
#

OPEN

ESCALÕES

DISCIPLINAS

PERÍODO

1 Fernando Andrade

INF a SEN

2 Helena Viana

todos

PL + SD+
PA (todos) +
PD (todos)
PL + SD

3 Valentim Pinto

todos

PL + SD

Setembro a Outubro

4 Final

todos

todas

Novembro a Dezembro

Março a Abril
Junho a Julho

c) Em cada Open iniciais (1, 2 e 3) podem inscrever-se todos os Atletas de acordo
com o definido na alínea b), sem limite máximo de participações. No entanto se
no 1º Open o número de participantes exceder o tempo disponível de prova, as
inscrições serão rateadas em função do número de inscritos por cada Clube,
garantindo a cada um pelo menos 3 inscrições por escalão e disciplina, dando
prioridade em 2º critério de rateio aos escalões de idade inferior. No 2º e 3ºs
Opens, em caso de necessidade de rateio, em primeiro lugar excluem-se sempre
os Atletas que já participaram na prova anterior e depois, em caso de
necessidade, aplicam-se as regras de rateio do 1º Open;
d) Os Atletas e os respetivos Clubes vão somando os pontos de participação em
cada Open, incluindo no final, que darão lugar à tabela classificativa parcial após
cada prova e final.
e) No Open Final não haverá inscrições, pois os lugares serão ocupados
automaticamente pelos dez melhores Atletas classificados em cada disciplina e
escalão. Em caso de algum destes Atletas justificadamente, de acordo com os
Regulamentos da APP em vigor não puder participar, poderá ser substituído pelo
Atleta imediatamente classificado, desde que possa ser convocado com a
antecedência mínima de 7 dias. As faltas injustificadas serão objeto de aplicação
dos Regulamentos da APP em vigor;
f) No Open Final também poderá haver a realização de exibições de patinagem
artística individual e em grupos e serão realizadas as cerimónias de homenagem
aos Atletas e Clubes da nossa Associação que se destacarem ao longo da época,
integradas na Cerimónia de Encerramento do Circuito de Opens.
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g) São considerados os seguintes escalões (por género), mínimos de acesso e
regulamento técnico:
COD

ESCALÃO

MÍNIMO

CONTEÚDO TÉCNICO

INÇ-A
Iniciação A
sem mínimos
INC-B
Iniciação B
BEN-A Benjamins A
N1 de Iniciação
BEM-B Benjamins B
documento autónomo
INF-A
Infantis A
N2 de Iniciação
designado “Regulamento
INF-B
Infantis B
Técnico de Opens APP”
INI-A
Iniciados A
N3 de Iniciação
INI-B
Iniciados B
CAD
Cadetes
N4 de Iniciação
JUV
Juvenis
JUN
Juniores
SEN
Seniores
Nota: nos PA e PD cada Atleta terá de ter o mínimo do Escalão em que competem
e que corresponderá ao do elemento mais velho;

4. Classificações e Prémios
Existirá uma Tabela Classificativa de Atletas e Clubes participantes no Circuito de Opens
APP, com as seguintes regras:
a) A pontuação individual atribuída a cada Atleta em função da sua classificação em
prova, por disciplina, cada Open (1, 2 e 3), de acordo com o Regulamento Geral
de Patinagem Artística da FPP para as Provas com Ajuizamento White será
somada e servirá para o apuramento para o Open Final;
b) No final de cada prova será somada por Clubes, a pontuação de cada dos seus
Atletas em prova (considerando todos as disciplinas e escalões) estabelecendose assim uma única Classificação Coletiva;
c) Em cada Open (1, 2 e 3) serão atribuídas Medalhas de 1º, 2º e 3º classificados no
respetivo Open, por modalidade e escalão;
d) No Open Final serão atribuídas Medalhas de 1º classificado (Campeão Opens
Distritais), de 2º classificado (Vice-Campeão Opens Distritais) e 3º classificado,
considerando apenas a prova final.
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e) No Open Final, somando a participação dos Atletas de cada Clube nesta apurase a Classificação Coletiva Final, que dará lugar à entrega das dos seguintes
troféus:
a. Taça APP – Campeão Opens Distritais (1º classificado)
b. Taça Valentim Pinto – Vice-Campeão Opens Distritais (2º classificado)
c. Taça Helena Viana (3º classificado)
5. Disposições finais
Este Regulamento pretende-se que vigore por um período mínimo de 4 anos para dar
estabilidade ao projeto formativo e competitivo dos nossos Clubes, sem prejuízo de
alguma alteração ou adaptação que sejam necessárias introduzir em função das
necessidades detetadas ou de alterações dos quadros competitivos ou regulamentos da
FPP. De igual modo pretende-se que o respetivo Regulamento Técnico dos Opens APP
tenha a máxima estabilidade possível pelo que tentaremos minimizar as suas alterações
anuais.
Em qualquer caso omisso, serão aplicados os restantes Regulamentos da APP e/ou FPP,
cabendo ao CTDPA-APP esclarecer ou definir qualquer situação que se venha a
considerar pertinente.
O presente Regulamento entra em vigor a 1 de Janeiro de 2020 e foi aprovado em
Reunião de Direção de 05 de novembro de 2019.
.
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