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Torneio de Hóquei em Patins de Bragança | 2019 

 
 

BENJAMINS, ESCOLARES, SUB-13, SUB-15, SUB-17 
 

5 a 7 de julho de 2019 
 

 

Apresentação 

 

O “Torneio de Hóquei em Patins de Bragança | 2019”, realiza-se de 5 a 7 de julho de 2019, na 

cidade de Bragança e tem como principais objetivos, proporcionar a prática da modalidade 

a jogadores de ambos os sexos, promover o convívio entre jogadores, pais, familiares e 

amigos e fomentar o gosto pela modalidade, de forma a possibilitar a sua expansão no 

contexto local e regional. 

 

Local de Realização 

 

Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, sito na Zona Desportiva, Avª D. Sancho I - 5300-125 

Bragança. 
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Regulamento 

 

1. Definição 

 Este regulamento destina-se a orientar os procedimentos e regras do torneio e forma de 

apuramento dos vencedores do mesmo. 

 

2. Escalões 

 Neste torneio estarão presentes 4 equipas por escalão, a saber: 

 

Benjamins (jogadores nascidos entre 2010-2011); 

Escolares (jogadores nascidos entre 2008-2009); 

Sub13 - Infantis (jogadores nascidos entre 2006-2007); 

Sub15 – Iniciados (jogadores nascidos entre 2004-2005); 

Sub17 – Juvenis (jogadores nascidos entre 2002-2003) 

 

Cada escalão contará com a participação de quatro equipas, que deverão ser constituídas no 

máximo por 10 (dez) atletas, 8 jogadores de campo, mais 1 ou 2 guarda-redes. 

 

3. Tempo de Jogo 

Os tempos de jogo de cada partida a disputar serão os abaixo indicados, e serão controlados pelas 

equipas de arbitragem e comissão organizadora, com o rigor que se justifica pelo elevado número 

de partidas e consequentes dificuldades em conter atrasos acumuláveis. 

O tempo máximo para o aquecimento das equipas é 5 (cinco) minutos. 

 

Benjamins 

Cada jogo do escalão terá a duração de 20 (vinte) minutos divididos em 2 (dois) períodos de 10 (dez) 

minutos de tempo corrido cada, com um intervalo de duração de 2 (dois) minutos, só para troca de 

balizas, hidratação de atletas e orientações rápidas. 
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Escolares 

Cada jogo do escalão terá a duração de 24 (vinte e quatro) minutos divididos em 2 (dois) períodos de 

12 (doze) minutos de tempo corrido cada, com um intervalo de duração de 2 (dois) minutos, só para 

troca de balizas, hidratação de atletas e orientações rápidas. 

 

Sub13  

Cada jogo do escalão terá a duração de 36 (trinta e seis) minutos divididos em 2 (dois) períodos de 

18 (dezoito) minutos de tempo corrido cada, com um intervalo de duração de 2 (dois) minutos, só 

para troca de balizas, hidratação de atletas e orientações rápidas. 

 

Sub15 e Sub17 

Cada jogo do escalão terá a duração de 40 (quarenta) minutos divididos em 2 (dois) períodos de 20 

(vinte) minutos de tempo corrido cada, com um intervalo de duração de 2 (dois) minutos, só para 

troca de balizas, hidratação de atletas e orientações rápidas. 

 

A contagem do tempo só é interrompida em caso de assistência médica, substituição do guarda-

redes ou bola fora do recinto de jogo, com exceção para os últimos 3 (três) minutos de cada jogo, 

nos escalões Sub-13, Sub-15 e Sub-17. 

 

4. Descontos de tempo 

Não serão permitidos descontos de tempo pedidos pelo treinador. 

 

 

5. Substituições 

São permitidas substituições no decorrer dos jogos, não existindo limitação de número, nem 

obrigatoriedade na utilização de jogadores. 

 

6. Ação disciplinar 

Respeitando o artº76 dos estatutos da Federação Portuguesa de Patinagem o exercício da justiça e 

poder disciplinar são da competência do Conselho de Disciplina e do conselho de Justiça da FPP. 

Existem ações disciplinares e exibição de cartões em todos os escalões. 
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7. Pontuação e Classificação 

1. A pontuação será atribuída de acordo com o seguinte: 

a)     Vitória – 3 pontos 

b)     Empate – 1 ponto 

c)     Derrota – 0 pontos 

 

2. A classificação final será apurada nos seguintes moldes: 

a)   Será vencedora a equipa que totalizar maior número de pontos; 

b)   Em caso de empate, será vencedora a equipa que tenha vencido no confronto direto; 

c)   Subsistindo o empate, será vencedora a equipa que tenha obtido uma maior diferença entre 

golos marcados e golos sofridos; 

d)   Subsistindo o empate será vencedora a equipa com mais golos marcados no Torneio. 

 

e)Nos casos omissos neste Regulamento, são vigentes as regras adotadas pela Federação 

Portuguesa de Patinagem e atualmente em vigor para a modalidade de Hóquei em Patins. 

 

f) A Comissão Organizadora decidirá, no caso de ocorrerem eventuais casos omissos relativos a 

questões que não decorram no tempo de disputa das partidas e no interior do ringue,  

 

g) Cabe ao árbitro a decisão de todas as situações que ocorram dentro de ringue e durante o tempo 

de jogo e se encontrem omissas no regulamento específico aqui indicado. 

 

8. Seguro Desportivo 

Os jogadores, dirigentes, treinadores, massagistas, médicos e quaisquer outros elementos 

agregados, participantes no Torneio, deverão obrigatoriamente encontrar-se filiados na respetiva 

Federação e ter seguro desportivo válido para torneios e para as datas de realização do “Torneio de 

Hóquei em Patins de Bragança | 2019”. 

É igualmente necessária a apresentação das licenças associativas de patinador, treinador e 

seccionistas. 
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A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de ocorrência (lesão, acidente, furto etc.) 

sendo tal assumido pelos clubes participantes. 

 

Os clubes deverão comunicar às Federações/Associações respetivas a participação no Torneio. 

 

9. Árbitros 

A nomeação de árbitro ou árbitros para cada jogo de entre os árbitros designados para o torneio é 

da responsabilidade da Associação de Patinagem do Porto em colaboração com a organização do 

“Torneio de Hóquei em Patins de Bragança | 2019”. 

 

10. Entrega de prémios 

A entrega de medalhas e respetivos troféus, decorrerá na cerimónia de encerramento. 

 


