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Regulamento Oficial, das Competições Regionais de Hóquei em
Patins para os Escalões de Formação
Objetivo
Tudo o que esteja explanado neste documento, tem como objetivo promover o fomento
do Hóquei em Patins, através da organização de competições oficiais, de inscrição livre ou
por convite, que se regerão pelas normas gerais dos diversos Regulamentos da Federação de
Patinagem de Portugal, ou por normas específicas elaboradas pelas Direções da Associação
de Patinagem que as organiza e publicitadas através de comunicado oficial.

Responsabilidades Gerais
Depois de ter sido efetuada uma leitura atenta dos documentos que servem de suporte
às provas a realizar, no entendimento destas associações, é importante realçar alguns
artigos, tais como:
Regulamento Geral Hóquei Patins, julho 2021
Capítulo I – Das Disposições Gerais
Artigo 5.º – Categorias e Escalões Etários
3. Utilização de Atletas de Categorias Inferiores
3.4. Nos jogos das categorias Benjamim cada equipa poderá utilizar o máximo de 3
Atletas de categoria Bambi do último ano, sem que, por tal utilização, tais Atletas
deixem de pertencer à categoria onde estavam inscritos;
3.5. Nos jogos das categorias Escolar cada equipa poderá utilizar um máximo de 3
Atletas da categoria imediatamente inferior, sem que, por tal utilização, tais Atletas
deixem de manter a categoria onde estejam inscritos;
3.6. Nos jogos das categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17 cada equipa poderá utilizar um
máximo de 5 Atletas da categoria imediatamente inferior, sem que, por tal
utilização, tais Atletas deixem de manter a categoria onde estejam inscritos.
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4. Equipas Mistas
É admitida a constituição de “equipas mistas”, sendo permitido aos Clubes, que assim o
entendam, a utilização de Atletas femininos e masculinos:

4.2. Em qualquer das demais categorias e/ou escalões etários é admitida a
constituição de “equipas mistas”, sendo permitido aos Clubes, que assim o
entendam, a utilização de Atletas femininos e/ou masculinos, em conformidade
com o seguinte:
4.2.3. Nas categorias de Sub-19, Sub-17, Sub-15, Sub-13, Escolar, Benjamim
e Bambi o número de Atletas femininos e/ou masculinos a utilizar em cada
equipa não está sujeito a qualquer tipo de limitação.
4.2.4. Nos jogos da categoria de Sub-15, Sub-17 e Sub-19 masculinos, poderão
participar Atletas femininos do 1º ano do escalão imediatamente superior.
Artigo 6.º – Tempo de Jogo por Categorias/Escalões Etários
2. Nas provas oficiais para equipas das categorias de Sub-17, o tempo útil de jogo é sempre
de 40 minutos, repartido por 2 períodos de jogo com o tempo útil de 20 minutos, cada um.
3. Nas provas oficiais para equipas das categorias de Sub-15, o tempo útil de jogo é sempre
de 40 minutos, repartido por 2 períodos de jogo com o tempo útil de 20 minutos, cada um.
No entanto, quando se tratar dum torneio de curta duração, em que os jogos se realizem em
dias sucessivos, o tempo de jogo pode ser de 30 minutos, tempo útil, repartido por 2
períodos de 15 minutos, tempo útil em cada um.
4. Nas provas oficiais para equipas das categorias de Sub-13, o tempo útil de jogo é sempre
de 36 minutos, repartido por 2 períodos de jogo com o tempo útil de 18 minutos, cada um.
5. Para as equipas da categoria de Escolares, o tempo útil de jogo é sempre de 32 minutos,
repartido por 4 períodos com o tempo útil de 8 minutos, cada um.
6. O tempo de jogo para as equipas das categorias de Benjamins e Bambi, será definido nos
Documento Orientador do Mini Hóquei.
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Capítulo IX – Do Enquadramento das Competições do Hóquei em Patins
Artigo 42.º – Provas e Competições de Hóquei em Patins – Definições,
Classificação e Enquadramento
2. As provas e competições nacionais do Hóquei em Patins classificam-se em:
2.1. Provas e competições “oficiais”, cuja organização técnica e administrativa
pertence à FPP ou às Associações de Patinagem, constando dos respetivos calendários oficiais;
Capítulo X – Dos Requisitos dos Recintos de Jogo
Artigo 56.º – Disponibilidade do Recinto de Jogo – Período de Aquecimento das
Equipas
1. O Clube visitado é obrigado a ter o seu recinto de jogo pronto para a prática do Hóquei em
Patins - balizas, mesa de cronometragem, buzina, bancos de suplentes, lugares para os
delegados oficiais, tribunas oficiais ou lugares especiais reservados, etc. – devendo ser
disponibilizado com uma antecedência de, pelo menos:
1.1. Trinta (30) minutos relativamente à hora fixada para início do jogo, nas
competições de Seniores;
1.2. Quinze (15) minutos relativamente à hora fixada para início do jogo, nas
competições das restantes categorias.
Capítulo XII – Das Normas e Procedimentos Regulamentares do Hóquei em Patins
Artigo 74.º – Fornecimento e Preenchimento do Boletim Oficial de Jogo
3. Será da responsabilidade do Clube visitado o fornecimento e preenchimento dos Boletins
Oficiais de Jogo, bem como dos utensílios necessários para a realização do jogo e o
funcionamento da mesa de cronometragem, de acordo com as Regras de Jogo.
5. O Boletim Oficial de Jogo deve ser visado pelos delegados de cada um dos Clubes na
presença do Árbitro antes do início de cada jogo a fim de atestar que os jogadores nele
inscritos são os que efetivamente irão participar no jogo e que a numeração das camisolas
utilizadas por cada um dos Atletas, estão coincidentes com os números constantes do
Boletim Oficial de Jogo.
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7. Será da responsabilidade do Clube visitado assegurar - até (12) doze horas após o final do
jogo - o envio à entidade Organizadora, via correio eletrónico de cópia do Boletim Oficial de
Jogo.
Artigo 76.º – Apoio Médico / Enfermagem / Massagista / Fisioterapeuta
1. Para os Clubes visitados em competições nacionais é obrigatória a presença de um
Massagista /Fisioterapeuta/Enfermeiro/Médico habilitado com o referido curso ou
equivalência, o qual deverá constar na ficha de jogo e estar presente no jogo.
2. O Incumprimento do ponto anterior, o Clube incorre de uma multa igual a 5% do salário
Mínimo Nacional.

Capítulo XIV – Dos Árbitros e dos Delegados Técnicos da Arbitragem
Artigo 87.º – Falta dos Árbitros Nomeados para o Jogo
1. Nenhum jogo poderá deixar de se realizar por falta dos Árbitros oficialmente nomeados
para o dirigir.
2. Se à hora marcada para o início do jogo os Árbitros não tiverem comparecido, a sua
substituição será assegurada de acordo com o estabelecido nas Regras do Jogo.
5. Nenhuma equipa poderá recusar-se a realizar o jogo, sob pena de lhe ser averbada uma
falta de comparência e de lhe serem aplicadas as sanções respetivas, atento o disposto no
Regulamento de Justiça e Disciplina da FPP.
6. Quando se verificar a falta do Árbitro oficialmente nomeado para um jogo, tal facto deverá
ser, obrigatoriamente, comunicado pelo Clube visitado ao Conselho de Arbitragem da FPP ou
ao Conselho de Arbitragem da Associação de Patinagem da sua filiação, conforme os casos.
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Regras do Jogo e Regulamento Técnico (World Skate - Rink Hockey Technical
Commission)
Capítulo II – Categorias dos Jogadores – Equipas de Hóquei em Patins
Artigo 8 – Composição das Equipas de Hóquei em Patins
1. Em condições normais, um jogo de Hóquei em Patins é disputado entre duas equipas, em
que cada uma tem obrigatoriamente de ser composta pelos seguintes jogadores, devidamente
inscritos no Boletim Oficial do Jogo:
1.1 Cinco (5) jogadores titulares, com a seguinte composição:
1.1.1 Um (1) guarda-redes;
1.1.2 Quatro (4) jogadores de pista
1.2 Um (1) guarda-redes suplente, o qual tem que estar disponível durante todo o jogo,
exceto se uma lesão ou sanção disciplinar (cartão vermelho) impede a continuação da sua
presença no jogo.
2. Por outro lado, cada uma das equipas pode inscrever no Boletim Oficial do Jogo os
seguintes representantes:
2.1 Até um total de dez (10) jogadores, tendo em conta que:
2.1.1 Terão de estar sempre incluídos um mínimo de dois (2) guarda-redes.
4. Em qualquer dos casos, um jogo de Hóquei em Patins só pode ser iniciado quando cada
uma das equipas estiver representada por:
4.1 Um mínimo de cinco (5) jogadores, com a seguinte composição:
4.1.1 Dois guarda-redes, um titular e um suplente (o qual tem de cumprir com
o estabelecido no ponto 1.2 deste Artigo).
4.1.2 Três jogadores de pista.
4.2 Um mínimo de dois (2) outros representantes, obrigatoriamente com as seguintes
funções:
4.2.1 Um Delegado oficial da equipa;
4.2.2 Um Treinador Principal.
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4.3 No entanto, depois de ter sido iniciado o jogo, qualquer das equipas pode introduzir
os seus representantes que não estavam presentes antes do seu começo, com a condição de
estarem previamente inscritos no Boletim Oficial do Jogo.
Capítulo III – Equipa de Arbitragem e Controle dos Jogos - Mesa Oficial do Jogo
Artigo 11 – Falta e Substituição dos Árbitros Nomeados – Procedimentos
Um jogo tem de ser sempre efetuado, mesmo se ocorrer a falta da Equipa de Arbitragem que
tinha sido oficialmente nomeada. Consequentemente, no caso da sua ausência - e não havendo
informação sobre os motivos da mesma - terá que ser concedida uma tolerância de trinta (30)
minutos, finda a qual serão adotados os procedimentos estabelecidos nos pontos seguintes.
1.3 No caso da ausência de todos os Árbitros nomeados, os Delegados de cada equipa
deverão chegar a um acordo na escolha de uma pessoa, conforme os seguintes procedimentos
e critérios:
1.3.1 Se um ou mais árbitros no ativo estiverem presentes, o jogo deve ser
dirigido pelo mais credenciado, em termos de categoria ou, no caso de igualdade, pelo Árbitro
mais antigo.
1.3.2 Se não houver Árbitros no ativo na assistência, mas estiverem presentes
um ou mais árbitros já retirados, o jogo deve ser dirigido pelo mais credenciado – de acordo
com a sua categoria no momento da sua retirada - ou, no caso de igualdade, pelo antigo Árbitro
com mais tempo de atividade.
1.3.3 No caso da ausência de um Árbitro no ativo ou já retirado, o jogo terá de
ser dirigido por um árbitro não oficial que reúne o consenso dos Delegados de ambas as
equipas.
1.3.4 Se não houver acordo entre os Delegados de cada equipa, o jogo terá de
ser dirigido, em cada meia parte, por um Treinador ou Delegado de cada equipa, tendo em
conta que o Árbitro designado pela equipa visitada - ou como tal considerada - arbitrará a
primeira parte do jogo (os mesmos critérios serão aplicados se for necessário jogar um
prolongamento)
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Identificação Geral das Provas
- Nomes das atividades:
- Torneio de Abertura (Escolares, SUB 13 e SUB 15);
- Torneio Regional (Escolares);
- Campeonato Regional (SUB 13 e SUB 15);
- Torneio de Encerramento (Escolares, SUB 13 e SUB 15).
- Provas organizadas sob a égide das Associação de Patinagem do Ribatejo e Leiria;
- Participação de todos os Associados que tenham atletas inscritos efetivos, na
Federação de Patinagem de Portugal;
- Eventos realizados com a participação de atletas nos escalões de Escolares, SUB 13
e SUB 15;
- Período das atividades, de 25 de setembro de 2021 a 12 de junho de 2022;
- Será atribuído nas três provas, um Trofeu, em cada escalão, à equipa que obtenha a
melhor pontuação final, assim como, uma medalha individual, alusiva ao evento, a todos os
elementos que constituem essa mesma equipa.

Normas de Participação
Qualquer Associado que pretenda participar nas provas, deverá realizar a sua inscrição,
mediante o pagamento do valor referente a cada escalão, conforme tabela abaixo:
Prova
Torneio de
Abertura
Torneio de
Abertura
Torneio de
Abertura
Campeonato
Regional
Campeonato
Regional
Campeonato
Regional
Torneio de
Encerramento
Torneio de
Encerramento
Torneio de
Encerramento

Escalão

Prazo de
Inscrição

Data do
Sorteio

Data de
Inicio

Taxa de
Taxa de
Inscrição Desistência

Escolares

10/09/2021 13/09/2021 26/09/2021

50 €

100 €

SUB 13

10/09/2021 13/09/2021 25/09/2021

80 €

160 €

SUB 15

10/09/2021 13/09/2021 26/09/2021

110 €

220 €

Escolares

27/10/2021 29/10/2021 21/11/2021

75 €

150 €

SUB 13

27/10/2021 29/10/2021 20/11/2021

110 €

220 €

SUB 15

27/10/2021 29/10/2021 21/11/2021

145 €

290 €

Escolares

09/02/2022 11/02/2022 06/03/2022

60 €

120 €

SUB 13

09/02/2022 11/02/2022 05/03/2022

100 €

200 €

SUB 15

09/02/2022 11/02/2022 06/03/2022

130 €

260 €
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Nota Importante:
Os Associados que pretendam participar nas provas do escalão de Escolares e SUB
13 devem formalizar a sua inscrição, via e-mail, junto da Associação de Patinagem do
Ribatejo, com o envio do respetivo comprovativo de pagamento;
Os Associados que pretendam participar na prova do escalão de SUB 15 devem
formalizar a sua inscrição, via e-mail, junto da Associação de Patinagem de Leiria, com o
envio do respetivo comprovativo de pagamento.

Pagamentos
Os Associados que formalizem a sua inscrição, nas provas do escalão de Escolares e
SUB 13 devem efetuar o pagamento diretamente à Associação de Patinagem do Ribatejo,
utilizando o seguinte IBAN: PT50 0035 0282 00003417530 86, tendo a responsabilidade de
enviar o respetivo comprovativo, sem o qual não é considerada a sua pretensão.
Os Associados que formalizem a sua inscrição, na prova do escalão de SUB 15 devem
efetuar o pagamento diretamente à Associação de Patinagem de Leiria, utilizando o seguinte
IBAN: PT50 0036 0433 99104242501 94, tendo a responsabilidade de enviar o respetivo
comprovativo, sem o qual não é considerada a sua pretensão.

Escalões Etários
Hóquei em Patins 2021/22
Ano de Nascimento

Idade

Categoria

2011 - 2012
2009 - 2010
2007 - 2008

9 - 10
11 - 12
13 - 14

Escolares
SUB 13
SUB 15
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Alteração de Jogos
As possíveis trocas de jogos devem dar entrada nas Associações de Patinagem que
organizam as respetivas provas, com pelo menos 10 (dez) dias uteis que antecedam a data
agendada para a realização do jogo;
As solicitações que sejam apresentadas, para troca de jogos, que não cumpram o
descrito anteriormente, estarão sujeitas a uma penalização, que será refletida numa taxa
suplementar, conforme quadro abaixo, tendo como base o Salário mínimo Nacional, (665
euros, a 01 janeiro de 2021), a debitar ao Clube que o esteja a solicitar.

Escalão

Com 10 dias
úteis de
antecedência

Com 6 a 9 dias
úteis de
antecedência

Com 3 a 5 dias
úteis de
antecedência

Com menos de 3
dias úteis de
antecedência

Escolares
SUB 13
SUB 15

Isento
Isento
Isento

5% smn = 33,25 €
10% smn = 66,5 €
10% smn = 66,5 €

20% smn = 133 €
25% smn = 166,25 €
25% smn = 166,25 €

30% smn = 199,5 €
35% smn = 232,75 €
35% smn = 232,75 €

(Taxas indexadas ao salário mínimo nacional conforme, Diário da República n.º 253/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-12-31)

Taxa de Arbitragem
As taxas de Arbitragem/Organização serão calculadas e faturadas segundo as tabelas
próprias de cada Associação, independentemente da área de jurisdição em que se realiza o
jogo.

Disposições Diversas
Inscrições das Equipas
O clube que pretende inscrever duas ou mais equipas na mesma prova de Hóquei em
Patins, deverá manifestar a sua intenção perante a Associação organizador da prova.
As Associações de Patinagem organizadoras, devem ter conhecimento dos jogadores
que compõem as equipas, 24 (vinte e quatro) horas antes do sorteio das provas. Podendo os
clubes alterar dois jogadores até à data do primeiro jogo.
A não observância do descrito anteriormente, é punida com multa monetária no valor
correspondente a 50% do salário mínimo nacional por cada equipa, e desportivamente com a
derrota no primeiro jogo de cada uma das equipas do clube infrator.
Os atletas que constituem as equipas no primeiro jogo, passam a representar a equipa
em jogos subsequentes.
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Situação Desportiva
No momento do sorteio, o clube que tiver duas ou mais equipas para sortear terá que
definir, se a equipa sorteada é a “A”, “B” ou “C” e assim sucessivamente.
Se não estiver presente nenhum representante desse clube no sorteio terão as
associações organizadoras, durante o sorteio, a responsabilidade de sortear a designação de
“A”, “B” ou “C”, etc.
Utilização de Jogadores
Nenhum atleta inscrito por uma equipa poderá participar na outra equipa do mesmo
clube durante a mesma fase da prova.
O mesmo sucede com jogadores do escalão inferior quando alinham por uma das
equipas (A, B, C, etc.) do escalão superior.
No final de cada fase dos Campeonatos e Torneios, e sempre que as equipas
regulamentarmente compostas por 10 (dez) atletas, poderão os clubes alterar até ao máximo
de 3 (três) atletas de uma equipa para outra da mesma categoria, desde que devidamente
justificado às Associações organizadoras.
Substituições
Em qualquer dos escalões participantes, nas provas realizados pelas Associações de
Leiria e Ribatejo, em especial no escalão de Escolares, podem ser realizadas substituições
ilimitadas, bem como, aquando de uma lesão, o jogador pode sair, não existindo qualquer
tipo de penalizada para sua equipa.

Regulamentos Específicos
Escalões e SUB 13 e SUB 15
Para os Torneios de Abertura e Encerramento, as equipas destes escalões, devem
apresentar no mínimo 5 (cinco) jogadores, máximo de 10, sendo que, um deles deverá ocupar
obrigatoriamente a posição de baliza (guarda-redes).
Para o Campeonato Regional, as equipas participantes devem respeitar, conforme
descrito no “Artigo 8 – Composição das Equipas de Hóquei em Patins”, que consta do
documento Regras do Jogo e Regulamento Técnico da (World Skate - Rink Hockey Technical
Commission).
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Escalão de Escolares
Para o Troféu de Abertura, Regional e de Encerramento:
- As equipas deste escalão, devem apresentar no mínimo 5 (cinco) jogadores, sendo
que, um deles deverá ocupar obrigatoriamente a posição de baliza (guarda-redes).
- Os jogos no escalão de Escolares são disputados em duas partes de 16 (dezasseis)
minutos (tempo útil) cada uma, as quais são subdivididas em duas meias partes, cada uma
com a duração de 8 (oito) minutos (tempo útil).
- Entre cada meia parte há um intervalo de 1 (um) minuto, não se procedendo à
mudança de campo.
- No final da primeira parte há um intervalo de (cinco minutos), com as equipas a
mudar de campo para a 2.º parte do jogo.

- No início do jogo, é determinada por sorteio qual a equipa a quem pertence o golpe
de saída, sendo os restantes golpes de saída - no reinício jogo, após cada intervalo que for
efetuado alternadamente, por cada uma das equipas participantes no jogo.
- Neste escalão não são permitidos quaisquer pedidos de interrupção do tempo de jogo
("time-out").
- É obrigatório que durante o tempo total de jogo, todos os atletas que constituem a
equipa participem em pelo menos dois períodos completos.
Pontuação, Bonificações e Penalizações para os Troféus de Abertura, Regional e
de Encerramento:
Às equipas que participam nas provas do escalão de Escolares, por cada jogo será
atribuída a seguinte bonificação:
- Por cada atleta participante no jogo - 1 ponto;
- Equipa que marque mais golos - 3 pontos;
- Ambas com o mesmo n.º de golos - 1 ponto;
- Equipas completas (2 GR e 8 JC) - 1 ponto;
Às equipas que participam nas provas do escalão de Escolares, por cada jogo será
atribuída a seguinte penalização:
- Por cada Atleta que não participe em pelo menos dois períodos completos,
que correspondem a metade do tempo total de jogo - 4 pontos;
- Por cada cartão azul atribuído ao treinador e ou delegados - 1 ponto;
- Por cada vermelho por acumulação ao treinador e ou delegados - 2 pontos;
- Por cada cartão vermelho direto treinador e ou delegados - 4 pontos;
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Torneios / Campeonatos Regionais de Formação HP
2021/2022
Associação de Patinagem de Leiria
Associação de Patinagem do
Ribatejo
Suporte Documental
O desenvolvimento destas atividades tem como suporte os seguintes documentos:
Regulamento Geral do Hóquei em Patins, julho 2021 (Federação de Patinagem de
Portugal);
https://fpp.pt/wp-content/uploads/Regulamento_Geral_Hoquei_Patins.pdf
Regras de Jogo e Regulamento Técnico do Hóquei em Patins, (World Skate- Rink
Hockey Technical Commission;
https://fpp.pt/wp-content/uploads/Regras-de-Jogo-e-Regulamento-T%C3%A9cnico-doH%C3%B3quei-em-Patins.pdf

Regulamento de Justiça e Disciplina setembro 2020, (Federação de Patinagem de
Portugal);
https://fpp.pt/wp-content/uploads/Regulamento_Justica_Disciplina_2020.pdf
Regulamento de Arbitragem do Hóquei em Patins, julho 2021 (Federação de
Patinagem de Portugal);
https://fpp.pt/wp-content/uploads/Regulamento_Artbitragem_Hoquei_Patins.pdf
Documento - Suspensão ou Interrupção de Competições de Hóquei em Patins, julho
2021 (Federação de Patinagem de Portugal);
https://fpp.pt/wp-content/uploads/Suspensao_Interrupcao_Competicoes_HP_2021.pdf

Outras Responsabilidade
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelas Associações organizadoras
das provas.

06 de setembro, de 2021

Associação de Patinagem de Leiria

Associação de Patinagem do Ribatejo

O Presidente da Direção

O Presidente da Direção

José do Rosário Carvalho

Paulo Jorge Ferreira Brás
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