COMITÉ TÉCNICO-DESPORTIVO DE HÓQUEI EM PATINS
Comunicado 01/2020

Em aditamento ao Comunicado CoViD-19 15/2020, da Federação de Patinagem de Portugal, o
Comité Técnico-Desportivo de Hóquei em Patins vem, desta forma, informar:

1. Modelos competitivos para a época 2020/21
a. Supertaça de Portugal – António Livramento
•

A Supertaça de Portugal – António Livramento 2020 não se realizará.

b. Taça de Portugal de Seniores Masculinos 2020/21
•

Mantém o modelo competitivo atual.

c. Campeonato Nacional da 1ª Divisão
•
•

1ª Fase – fase regular com 14 equipas;
2ª Fase – Play-offs para o título de Campeão Nacional:
o
o

•

Quartos-final à melhor de 3 jogos;
Meia-final e final à melhor de 5 jogos.

Descem à 2ª Divisão os três últimos classificados da fase regular.

d. Nova Competição de Seniores Masculinos – nome a anunciar oportunamente
•
•
•
•

Disputada pelos oito primeiros classificados da 1ª volta do Campeonato Nacional da 1ª
Divisão;
Realiza-se após o final da 1ª volta do Campeonato Nacional da 1ª Divisão;
É uma prova concentrada, realizada em campo neutro;
O primeiro e o segundo classificado não se defrontam na 1ª jornada, sendo o calendário
de jogos definidos por sorteio.

e. Supertaça de Portugal de Seniores Femininos
•

A Supertaça de Portugal de Seniores Femininos 2020 não se realizará.

f. Taça de Portugal de Seniores Femininos 2020/21
•

Mantém o modelo competitivo atual.

g. Campeonato Nacional de Seniores Femininos
•
•
•

1ª Fase – Fase Regular com duas zonas;
2ª Fase – Fase Nacional com duas poules;
3ª Fase – Play-offs para o título de Campeão Nacional.
Este modelo depende do número de equipas inscritas na prova
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h. Campeonato Nacional da 2ª Divisão
•

Mantém o modelo competitivo atual.

i. Campeonato Nacional da 3ª Divisão
•

Mantém o modelo competitivo atual, estando apenas depende do número de equipas na
sua participação.

2. Prova preliminar de acesso à 1ª Divisão
a. A prova preliminar realiza-se em setembro de 2020, a uma só volta.

3. Provas preliminares de acesso à 2ª Divisão
a. A prova pré-preliminar realiza-se em setembro de 2020, de forma concentrada e em campo
neutro;
b. A prova preliminar realiza-se em setembro de 2020, a uma só volta.

Vítor Ferreira,
Vice-Presidente
Comité Técnico-Desportivo Hóquei em Patins
11 de maio de 2020
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