
 

 

 

 

1. VARIANTE  

 

O 2º Campeonato de Hóquei em Patins – 3x3 / 2015 é disputado na variante de 3x3 (5 

jogadores =1 guarda-redes e 4 jogadores de campo) 

 

2. DATAS E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

Datas: 11 e 12 de Julho de 2015 – Rinque Parque do Mato - Avanca 

           18 e 19 de Julho de 2015 – Rinque do Jardim de Paço de Arcos 

 

 3. ESCALÕES ETÁRIOS 

 

O 2º Campeonato Nacional de Hóquei em Patins – 3x3 / 2015 disputa-se no escalão de 

seniores, mas podem ser inscritos atletas nascidos em 1999 e anteriormente.  

(atletas Juvenis, Juniores e Seniores da época 2014/15 e jogadoras seniores femininas que 

podem integrar equipas mistas). 

 

4. OBJETIVOS 

- Implementar o 3x3 como Campeonato Nacional;  

- Promover o Hóquei em Patins junto da população, através de uma variante simplificada e 

dinâmica;  

- Cativar ex-atletas a participarem no Campeonato Nacional; 

- Alargar o tempo de prática desportiva dos praticantes;  

- Manter um quadro competitivo inovador e motivador;  

- Estimular a participação dos atletas no Campeonato Nacional 3x3, promovido pela F.P.P.; 

- Dinamizar o Campeonato Nacional ao ar livre; 

 

  5. PARTICIPAÇÃO 

Podem participar atletas federados na F.P.P. e não federados. 

Cada atleta não federado, tem um custo adicional de oito euros para o pagamento do seguro 

desportivo. 

 

 

 



 

  6. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS  

 

Uma equipa é constituída por 5 jogadores e um treinador/delegado, 

(Mínimo para competir: 1 Guarda Redes, 2 jogadores de campo e um treinador/delegado). 

Durante o campeonato, pode-se verificar a substituição de apenas um jogador. 

 

  7. REGRAS DE JOGO 

 

Os jogos do Torneio disputam-se com as Regras de Jogo em vigor para as competições oficiais 

da F.P.P, salvo os seguintes pontos:  

- Não existe tempo de transposição para o meio campo adversário. 

- As faltas de equipa são contabilizadas de 5 em 5. 

- Tempo corrido de jogo: 6 min. + 6 min., com intervalo de 1 minuto;   

- O Guarda-redes pode ser substituído por um jogador de campo, durante o decorrer do jogo. 

 

 8 . ARBITRAGEM 

 

Os jogos são dirigidos por Árbitros do Conselho de Arbitragem, sob nomeação da F.P.P.. 

 

 9 . SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 

A pontuação será atribuída segundo o seguinte critério:  

 Vitória – 3 pontos  

Empate – 1 pontos  

Derrota – 0 pontos  

 

10 . SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

A definir em conformidade com as equipas 

Máximo número de equipas: 32 (trinta e duas) 

O Campeão Nacional 3x3 – 2015 será a equipa que mais pontos ganhar no conjunto dos 2 

eventos.  

 



   

11. PRÉMIOS  

 

- Taças e Medalhas para os três primeiros classificados; 

- Prémio para Melhor marcador; 

- Prémio para Equipa com menos golos sofridos. 

 

 12. ESTADIA  

 

A estadia é da responsabilidade das equipas participantes.  

 

 13. LIMITES DE INSCRIÇÃO 

 

A Organização reserva o direito de limitar o número de inscrições, sendo o critério a data 

limite: 1 de Julho de 2015, sendo o critério a ordem de chegada. 

 

 14. VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

- 50 Euros por equipa, com inscrição realizada até dia 6 de junho e 65 euros após essa data (as 

inscrições são limitadas a 32 equipas). 

Cada atleta não inscrito pela F.P.P. paga oito euros pelo seguro desportivo. 

Pagamento da inscrição e eventual seguro desportivo para a F.P.P.: 

NIB: 0033.0000.00580326485.27 

Nota: enviar comprovativo do pagamento em conjunto com a ficha de inscrição para 

dtn@fpp.pt e indicar em caso de faturação nome e número de contribuinte. 

 

 15 . PUBLICIDADE 

A F.P.P. irá organizar espaços para vendas e publicidade estática dentro do rinque 

(mais informações contatar F.P.P. – dtn@fpp.pt) 

 

16. CASOS OMISSOS 

 Todos os casos omissos no presente Regulamento são resolvidos pela Organização. 


