COMUNICADO N.º H P 01/2021
Exmos. Senhores,

Para vosso conhecimento, informamos V. Exas. do seguinte:
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1.1. Planeamento Época Desportiva 2021/2022
Devem todos os clubes da modalidade de Hóquei em Patins, informar à APSM
até 31 de agosto de 2021, através do correio eletrónico
hoqueipatins@apsm.com.pt o número de equipas por escalão a participar nas
provas organizadas por esta Associação.

1.2. Apoios APSM nas inscrições de atletas e não atleta - Época Desportiva
2021/2022
À imagem das épocas anteriores, a APSM irá apoiar os clubes nas inscrições de
atletas e não atletas nos seguintes moldes:
a) O apoio de 50% sobre o valor das inscrições a atribuir por escalão, desde que
este participe obrigatoriamente em todas as provas organizadas pela APSM
b) No caso de existir a desistência do escalão em qualquer uma das provas
organizadas no decorrer da Época Desportiva, será retirado a totalidade do
apoio.
c) Redução do apoio em 25%, no caso de o escalão não participar
obrigatoriamente nas provas organizadas pelas APSM.
d) Os apoios anteriores aplicam-se conjuntamente até a um máximo de três
atletas para as situações de transferências entre clubes.
e) Obrigatoriedade de participação do clube em todas as Assembleias Gerais da
APSM, com penalização de 5% por cada falta verificada até ao máximo da
totalidade do apoio.

1.3. Contactos departamento de Hóquei em Patins APSM
Para todos os assuntos, sem exceção, relacionados com a modalidade de Hóquei
em Patins, deverá ser utilizado o endereço de correio eletrónico
hoqueipatins@apsm.com.pt
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