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1   –  HÓQUEI EM PATINS 

 

1.1 - PLANEAMENTO ÉPOCA 2015/2016 

Informam-se todos os Agentes Desportivos da alteração efectuada no Planeamento da 

Época 2015/2016. Mais se informa que esta alteração deve-se ao elevado número de 

Clubes inscritos no Campeonato Nacional da 3ª Divisão.  

 

1.2 - CAMPEONATO NACIONAL E SUPERTAÇA DE SENIORES FEMININOS 

Para conhecimento de todos os interessados informamos que o Sorteio das provas 

mencionadas em epígrafe se realizará no dia 09 de Setembro de 2015 pelas 18H00. 

 

1.3 - SUPERTAÇA “ANTÓNIO LIVRAMENTO” – SENIORES MASCULINOS  

– ÉPOCA 2015/2016 

Para conhecimento de todos os interessados publicam-se os calendários da prova 

mencionada em epígrafe. 

 

1.4 - CAMPEONATOS NACIONAIS – ÉPOCA 2015/2016 

 CUMPRIMENTO DE HORARIOS DE INICIO DE JOGOS 

Todos os Clubes participantes em competições nacionais de Hóquei em Patins, devem 
cumprir o que se encontra estabelecido no nº 1 do Artigo 70º do Regulamento Geral de 
Hóquei em Patins que estipula que, os jogos devem iniciar‐se à hora marcada no 
respectivo calendário de jogos ou, em caso de adiamento ou antecipação, à hora para que 
foram autorizados pela Entidade organizadora. 
Assim, informam-se todos os Clubes participantes em competições nacionais de Hóquei em 
Patins que, os jogos deverão iniciar-se obrigatoriamente à hora marcada em 

calendário de jogos das respectivas provas, caso não seja cumprido ou devidamente 
justificado o atraso, incorrerão os Clubes nas sanções previstas no Artigo 62º do 
Regulamento de Justiça e Disciplina e no n.º 8 do Artigo 70º do Regulamento Geral de 
Hóquei em Patins. 
CAMPEONATOS NACIONAIS DE HOQUEI EM PATINS -CUMPRIMENTO DE 
HORARIOS DE INICIO DE JOGOS-2015/2016 

 

 

http://www.fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/calendarios/2015_2016/ST.pdf
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1.5 - TRANSMISSÕES DE JOGOS –TELEVISÃO E INTERNET 

A Federação de Patinagem de Portugal considera valiosos todos os meios de difusão e 
divulgação do Hóquei em Patins, aumentando o alcance e implantação da Modalidade. Porém, 
todos os agentes desportivos da Modalidade devem cumprir o que se encontra regulamentado 
no que diz respeito a transmissões televisivas ou de internet de jogos de Hóquei em Patins. 
Assim, toda e qualquer transmissão televisiva ou na plataforma de internet de jogos de 
Hóquei em Patins, deve cumprir o que se encontra disposto no Artigo 10.º do Regulamento 
Geral de Hóquei em Patins. Ou seja, os interessados em realizar transmissões de jogos, 
devem solicitar a respectiva autorização à Federação de Patinagem de Portugal, devendo 
os pedidos ser efectuados através do seguinte endereço: nunofaisca@fpp.pt . 
Mais se informa que a responsabilidade da transmissão e pedido de autorização, é 
exclusiva dos Clubes intervenientes. 
Assim, para além da devida autorização e cumprimento dos regulamentos por parte dos 
agentes desportivos, permitirá à FPP a criação, de uma agenda de transmissões a efectuar, 
Publicitando-a através do sítio oficial da FPP. 
 

1.6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE JOGO 

FORMULÁRIO – ÉPOCA 2015/2016 

Informa-se os clubes participantes nos Campeonatos Nacionais, que na época 2015/2016 
os pedidos de autorização de transmissão de jogos têm de ser solicitados no formulário 
próprio que foi enviado pela FPP aos clubes, estando o mesmo disponível no site da FPP, 
em documentos. 
Este formulário não se aplica aos jogos transmitidos em “A Bola TV” e serve exclusivamente 
para as alterações respeitantes aos Campeonatos Nacionais. 
 

1.7 - TRANSMISSÕES TELEVISIVAS – “A BOLA TV” 

A Federação de Patinagem de Portugal mantém o acordo com o operador de televisão “A 
Bola TV” para a transmissão de 1 jogo por jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão 
de Hóquei em Patins. Este acordo estabelece que as transmissões a realizar têm carácter 
de exclusividade do operador, assim informam-se todos os agentes que, quando existir 
transmissão televisiva através d’ A Bola TV de um jogo, não poderão existir transmissões 
através de outros operadores ou plataformas, excepto quando exista acordo directo entre a 
“A Bola TV” e outros operadores e/ou plataformas. 

 

1.8 - FORMULÁRIO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE JOGO – ÉPOCA 2015/2016 

Informa-se os clubes participantes nos Campeonatos Nacionais, que na época 2015/2016 
que as alterações de jogos tem de ser solicitadas no formulário próprio que foi enviado 
pela FPP aos clubes. 
Este ficheiro serve exclusivamente para as alterações respeitantes aos Campeonatos 
Nacionais. 

http://www.fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/docs/jogos_transmissao.pdf
http://www.fpp.pt/ficheiros/pdf/hoquei-patins/docs/FORM_alterajogos.pdf
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1.9 - GRAVAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO ÉPOCA 

2015/2016 

Vimos por este meio chamar à atenção para o cumprimento obrigatório, do que se 

encontra estabelecido no Artigo 71º do Regulamento Geral de Hóquei em Patins, 

nomeadamente dos prazos estabelecidos o mesmo refere o seguinte: 

 

ARTIGO 71º 

(Gravação obrigatória dos jogos) 

1. Os Clubes do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Seniores Masculinos, estão obrigados a 

proceder à gravação em vídeo, de todos os jogos em que actuem na condição de “equipa 

visitada”, com salvaguarda do disposto no ponto seguinte. 

2. Nos jogos que sejam objecto de transmissão televisiva em directo, por parte de um parceiro 

designado pela FPP, os Clubes que actuarem na condição de “equipa visitada” estarão isentos 

da responsabilidade de proceder à gravação do jogo. 

3. Quando efectuada pelos Clubes, a gravação dos jogos terá de obedecer às seguintes 

condições: 

3.1. A gravação não pode conter cortes ou manipulação das imagens, sendo efectuada 

integral e continuamente, incluindo todo o tempo de intervalo. 

3.2. A gravação terá início a partir da entrada em pista da equipa de arbitragem e só poderá 

ser finalizada após a conclusão do jogo, mas sempre depois da saída para os balneários 

de todos os elementos participantes inscritos no Boletim de Jogo (representantes das 

equipas, árbitros e elementos da Mesa de jogo) 

3.3. A gravação deverá ser efectuada a partir duma posição central da pista de jogo, em plano 

mais elevado e do lado contrário ao dos bancos de suplentes. 

4. Cada gravação terá de ser remetida ao Comité Técnico- Desportivo de Hóquei em Patins, 

através de protocolo ou de correio certificável, no prazo máximo de três dias úteis que se 

sigam à data de realização do jogo. 

5. Os Clubes que não cumpram com o estipulado nos números anteriores, serão sancionados em 

conformidade com o estabelecido no artigo 78º do Regulamento de Justiça e Disciplina. 
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1.10 - CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÃO DE SENIORES MASCULINOS 

A Direcção da FPP, mantém as várias alterações no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de 
Seniores Masculinos, de forma a responder à actual conjuntura económica do País, que 
consequentemente afecta os clubes que participam nesta prova, revitalizando a mesma e 
tornando-a mais acessível a quem nela pretende participar. As medidas adoptadas, são: 

 Isenção de pagamento de Taxa de Organização de Jogo 

 Redução da Taxa de Arbitragem, ficando estabelecido o valor de 70,00 € 

 Não obrigatoriedade de requisição de policiamento 

 Os jogos do Campeonato nacional da 3ª Divisão, terão que se realizar obrigatoriamente ao 

Domingo. Dessa forma os custos com arbitragem conseguem ser suportados pelo valor 

pago pelos clubes. Caso os jogos sejam marcados ao Sábado, haverá um agravamento de 

100 % no valor a pagar de Taxa de Arbitragem. 

 
 

1.11 - ALTERAÇÕES AOS REGULAMENTOS DA FPP 

Para conhecimento de todos os interessados publicam-se as seguintes alterações aos 

Regulamentos Gerais de Hóquei em Patins da FPP. 

 

Esta alteração, pretende clarificar uma situação que se considerava dúbia, e que 
não estipulava claramente a realização de jogos com datas coincidentes, 
nomeadamente das competições europeias e competições nacionais. 

 
 

ARTIGO 8º 
(Representação de Portugal nas competições Europeias de Clubes 

 
 

6. Quando os jogos das competições europeias, coincidam com jogos das competições 
nacionais, estes realizar-se-ão na 4ª feira imediatamente seguinte, excepto se os clubes 
intervenientes acordarem formalmente outra data, respeitando o estipulado no Artigo 69.º 
do presente Regulamento. 

 

 

ARTIGO 36º A 
(Equipas “B” – Inscrição e participação em Competições Nacionais) 
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A presente alteração plasma na regulamentação, o parecer do Conselho de Justiça 

sobre  o intervalo de tempo para utilização de atletas do escalão sénior, e a 

exclusividade de aplicação do intervalo de 48 horas aos atletas daquele escalão. 

 

 

[...] 

14. Um jogador só pode ser utilizado pelo Clube, decorridas que sejam quarenta e oito 

(48) horas, sobre o início do jogo em que este representou qualquer uma das equipas, 

principal ou “B”, sendo o presente ponto aplicável única e exclusivamente aos atletas 

inscritos no escalão senior. 

 

Esta alteração, verte em Regulamento o modelo competitivo do Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão de Seniores Masculinos para a época 2015/16 e seguintes, 
após conclusão do processo de redução do número de clubes participantes no 
Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Seniores Masculinos, ocorrida nas Épocas 
2013/14 e 2014/15, assim como as despromoções, promoções e manutenção de 
clubes na referida prova. 

 
 

ARTIGO 46º  
(Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Seniores Masculinos) 

1. Participam no Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Seniores Masculinos os vinte 
e oito clubes qualificados e inscritos, que são repartidos por duas “Zonas” – a Zona Norte e 
Madeira e a Zona Sul e Açores - cada uma delas constituída por quinze clubes. 

2. Através da Associação de Patinagem da sua filiação e até à data estabelecida pela FPP em 
comunicado oficial, os clubes qualificados para esta competição têm de formalizar – através 
de ofício em papel timbrado do clube e assinado pela sua Direcção – a respectiva inscrição, 
acompanhada do pagamento da taxa correspondente, respeitando os valores e prazos 
definidos pela FPP e atento o disposto na regulamentação aplicável. 
2.1 O valor global de taxas de inscrição será repartido da seguinte forma: 

a) Na percentagem de 80% (oitenta por cento) para a FPP; 
b) Na percentagem de 20% (vinte por cento) para as Associações de Patinagem, em 

função do número dos clubes seus filiados e que participam nesta competição. 
2.2 As taxas de organização e de arbitragem desta competição têm de ser pagas pelos 

clubes participantes respeitando os valores, formas e prazos definidos pela FPP e 
atento o disposto na regulamentação aplicável. 

3. A FPP pode aceitar que um clube qualificado para esta competição nela não participe, desde 
que tal facto lhe seja comunicado por escrito - com a antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias da data de realização do sorteio dos jogos iniciais – mas sem prejuízo do clube em 
questão ser penalizado em conformidade com o disposto no ponto 1.1 do artigo 80ºdeste 
Regulamento. 



 

6 

3.1 O clube que desista desta competição, antes ou depois da mesma se ter iniciado, sem 
cuidar de comunicar tal facto à FPP - ou fazendo-o depois do prazo fixado no ponto 3 
deste artigo - será penalizado em conformidade com o disposto no ponto 2.2 do 
artigo 80ºdeste Regulamento. 

3.2 Quando um clube qualificado desistir da sua participação nesta competição em data 
anterior ao seu início, a FPP promoverá a sua substituição pelo clube que – tendo 
integrado, na época anterior, a “Zona” do clube desistente - tiver obtido a melhor 
classificação, dentre os clubes que haviam sido despromovidos. 

3.3 Se um clube desistir de participar nesta competição depois do seu início, são 
observados - consoante os casos - os seguintes procedimentos: 
3.3.1 Se a desistência do clube ocorrer depois do final de qualquer uma das Fases 

que integram esta competição, a classificação final dessa mesma Fase – ou de 
qualquer uma das Fases que, eventualmente, tenham sido anteriormente 
realizadas – não será objecto de qualquer alteração, sendo sempre levados 
em conta os resultados nos jogos efectuados pelo clube desistente. 

3.3.2 Se a desistência do clube ocorrer antes de concluída uma das Fases que 
integram esta competição, todos os jogos realizados pelo clube desistente 
nessa mesma Fase serão anulados, sendo a classificação final apurada em 
conformidade, mas sem que seja alterada a classificação de qualquer uma 
das Fases desta competição que, eventualmente, já tenham sido 
anteriormente realizadas. 

4. Nas diferentes Fases que integram o Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Seniores 
Masculinos, são observadas as seguintes normas específicas: 
4.1 Todos os jogos desta competição são, obrigatoriamente, disputados em recintos 

cobertos, sendo realizados – preferencialmente - às sextas-feiras, sábados, domingos 
e feriados nacionais, sem a utilização dos dias de Natal, de Ano Novo e de Páscoa. 

4.2 Todos os jogos desta competição têm a duração total (tempo útil) de cinquenta 
minutos - divididos em duas partes, cada uma com a duração (tempo útil) de vinte e 
cinco minutos - e com um intervalo de dez minutos entre cada parte. 

4.3 No final de cada jogo desta competição - e no prazo máximo de vinte e quatro horas, 
após o seu termo - o clube que actua como “equipa visitada” está obrigado a enviar à 
FPP e à Associação de Patinagem da área onde o mesmo se realizou – através de fax - 
uma cópia do Boletim do Jogo, com o resultado final do mesmo. 

4.4 Nas provas disputadas em sistema de “campeonato”, a respectiva classificação é 
efectuada - de acordo com o artigo 7º deste Regulamento - por ordem decrescente 
do número de pontos conquistados por cada clube. 
4.4.1 Na Fase Regular desta competição em que os clubes são repartidos por 

“Zonas” são observadas as seguintes disposições: 
a) A formação de cada “Zona” é efectuada pela Direcção da FPP segundo a 

proximidade geográfica da sede social dos clubes, de “Norte para Sul” e 
de “Poente para Nascente”; 

b) Os clubes sediados na Região Autónoma da Madeira integram a “Zona 
Norte” e os da Região Autónoma dos Açores a “Zona Sul” desta 
competição, atento o disposto no ponto 4.5 deste artigo. 
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4.4.2 A ordenação dos jogos destas provas decorre do disposto no artigo 67º deste 
Regulamento, em função do número atribuído a cada clube, através de 
sorteio e atentas as disposições dos pontos 4.4.1 e 4.5 deste artigo. 

4.4.3 Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais clubes, são observados os 
critérios de desempate estabelecidos no artigo 7º deste Regulamento. 

4.5 Com excepção da última jornada, nos jogos em que participem os clubes sediados 
nas Regiões Autónomas dos Açores ou da Madeira pode haver alterações do 
calendário de jogos da Prova 1 desta competição, providenciando a Direcção da FPP, 
sempre que tal for viável, a realização de “jornadas duplas” - em dois dias 
consecutivos (sábado e domingo, por princípio) - atentas as seguintes condições: 
4.5.1 Nas deslocações ao Continente dos clubes sediados nas Regiões Autónomas. 
4.5.2 Nas deslocações a cada Região Autónoma dos clubes sediados no Continente, 

se houver, pelo menos, dois clubes dessa Região a participar na competição. 
4.5.3 Os horários dos jogos em que intervenham equipas das Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira, têm que ser adaptados às conveniências da equipa 
“visitante”, em função dos horários dos voos. 

4.5.4 Para efeitos do disposto nos pontos anteriores, os clubes interessados terão 
de solicitar junto da Direcção da FPP - com, pelo menos, três dias de 
antecedência, relativamente à data do sorteio da Fase Regular desta 
competição – que providencie as correspondentes alterações de calendário. 

5. Em cada época desportiva, ao primeiro classificado desta competição é atribuído o título de 
“Campeão Nacional da Segunda Divisão de Seniores Masculinos”, sendo-lhe entregues: 
5.1 O troféu oficial da FPP, correspondente ao título atribuído; 
5.2 20 (vinte) medalhas do modelo oficial da FPP, destinadas aos componentes da equipa 

vencedora desta competição. 
 

6. O modelo competitivo do Campeonato Nacional da Segunda Divisão engloba as seguintes 
Fases específicas: 
6.1 FASE REGULAR – 2ª DIVISÃO 

6.1.1 Participam nesta Fase os vinte e oito clubes qualificados e inscritos, 
agrupados em duas “Zonas” – “Região Norte e Madeira” e “Região Sul e 
Açores” – cada uma delas constituída por 14 (quatorze) clubes, que são 
distribuídos por cada “Zona” pela Direcção da FPP, atento o disposto no 
ponto 4.4.1 deste artigo. 

6.1.2 Em cada “Zona”, os quatorze clubes que a integram disputam um 
campeonato, a duas voltas (26 jornadas), cuja classificação final determina as 
seguintes consequências: 
a) Os clubes que se classifiquem no primeiro lugar de cada “Zona”, num total 

de dois clubes, são promovidos à 1ª Divisão; 
b) Os clubes que se classifiquem no primeiro lugar de cada “Zona”, num total 

de dois clubes, são apurados para a Fase Final – Apuramento de Campeão 
desta competição; 

c) Os clubes que se classifiquem no segundo lugar de cada “Zona”, num total 
de dois clubes, são apurados para a Fase Final – Apuramento de 
Promoção ao Campeonato Nacional da 1ª Divisão; 
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d) Os dez clubes de cada “Zona” que se classifiquem entre o 3º e o 11º lugar, 
num total de dezoito clubes, terminam a sua participação nesta 
competição, garantindo o direito de – na época seguinte – continuarem a 
competir na Segunda Divisão; 

e) Os três últimos classificados de cada “Zona” - 12º a 14º lugar, inclusive - 
num total de seis clubes, terminam a sua participação nesta competição, 
sendo despromovidos – na época seguinte – à Terceira Divisão. 

 6.2 FASE FINAL – APURAMENTO DE CAMPEÃO 
Participam nesta prova os dois clubes qualificados da Fase Regular – os primeiros 
classificados de cada “Zona” - que disputam um campeonato, a duas voltas (2 
jornadas), sendo a ordem dos jogos determinada por sorteio. 
6.2.1 No caso de, no final do tempo regulamentar do segundo jogo desta Fase, não 

for possível apurar qual o clube vencedor, tem de ser aplicado o artigo 5º das 
Regras de Jogo, com a realização dum prolongamento, seguido, se 
necessário, da marcação de grandes penalidades. 

6.2.2 A classificação final desta Fase determina as seguintes consequências: 
a) A atribuição do título de “Campeão Nacional da Segunda Divisão de 

Seniores Masculinos” ao primeiro classificado; 
 6.3   FASE FINAL – APURAMENTO DE PROMOÇÃO 

Participam nesta prova os dois clubes qualificados da Fase Regular – os segundos 
classificados de cada “Zona” - que disputam um campeonato, a duas voltas (2 
jornadas), sendo a ordem dos jogos determinada por sorteio. 
6.3.1 No caso de, no final do tempo regulamentar do segundo jogo desta Fase, não 

for possível apurar qual o clube vencedor, tem de ser aplicado o artigo 5º das 
Regras de Jogo, com a realização dum prolongamento, seguido, se 
necessário, da marcação de grandes penalidades. 

6.3.2 A classificação final desta Fase determina as seguintes consequências: 

 

 

Esta alteração, verte em Regulamento o modelo competitivo do Campeonato 
Nacional da 3ª Divisão de Seniores Masculinos para a época 2015/16 e seguintes, 
após conclusão do processo de redução do número de clubes participantes nos 
Campeonatos Nacionais da 1ª e 2ª Divisão de Seniores Masculinos, ocorridas nas 
Épocas 2013/14 e 2014/15. 

 
 

ARTIGO 47º  
(Campeonato Nacional da Terceira Divisão de Seniores Masculinos) 

1. Participam no Campeonato Nacional da Terceira Divisão de Seniores Masculinos todos os 
clubes inscritos - e não qualificados para disputar os Campeonatos Nacionais da Primeira e 
Segunda Divisões de Seniores Masculinos – os quais são agrupados em três “Zonas” – 
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“Norte”,”Centro” e “ Sul” - tendo em atenção o número de clubes inscritos em cada época 
desportiva e as disposições contidas no ponto 5 deste artigo. 

2. Através da Associação de Patinagem da sua filiação e até à data estabelecida pela FPP em 
comunicado oficial, os clubes qualificados para esta competição têm de formalizar – através 
de ofício em papel timbrado do clube e assinado pela sua Direcção – a respectiva inscrição, 
acompanhada do pagamento da taxa correspondente, respeitando os valores e prazos 
definidos pela FPP e atento o disposto na regulamentação aplicável. 
2.1 O valor global de taxas de inscrição será repartido da seguinte forma: 

a) Na percentagem de 80% (oitenta por cento) para a FPP; 
b) Na percentagem de 20% (vinte por cento) para as Associações de Patinagem, em 

função do número dos clubes seus filiados e que participam nesta competição. 
2.2 As taxas de organização e de arbitragem desta competição têm de ser pagas pelos 

clubes participantes respeitando os valores, formas e prazos definidos pela FPP e 
atento o disposto na regulamentação aplicável. 

3. A FPP pode aceitar que um clube inscrito para esta competição nela não participe, desde que 
tal facto lhe seja comunicado por escrito - com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 
data de realização do sorteio dos jogos iniciais – mas sem prejuízo do clube em questão ser 
penalizado em conformidade com o disposto no ponto 1.2 do artigo 80ºdeste Regulamento. 
3.1 O clube que desista desta competição, antes ou depois da mesma se ter iniciado, sem 

cuidar de comunicar tal facto à FPP - ou fazendo-o depois do prazo fixado no ponto 3 
deste artigo - será penalizado em conformidade com o disposto no ponto 2.3 do 
artigo 80º deste Regulamento. 

3.2 Se um clube desistir de participar nesta competição depois do seu início, são 
observados - consoante os casos - os seguintes procedimentos: 
3.2.1 Se a desistência do clube ocorrer depois do final de qualquer uma das Fases 

que integram esta competição, a classificação final dessa mesma Fase – ou de 
qualquer uma das Fases que, eventualmente, tenham sido anteriormente 
realizadas – não será objecto de qualquer alteração, sendo sempre levados 
em conta os resultados nos jogos efectuados pelo clube desistente. 

3.2.2 Se a desistência do clube ocorrer antes de concluída uma das Fases que 
integram esta competição, todos os jogos realizados pelo clube desistente 
nessa mesma Fase serão anulados, sendo a classificação final dessa Fase 
apurada em conformidade, mas sem que seja alterada a classificação da Fase 
desta competição que, eventualmente, já tenha sido anteriormente 
realizada. 

 

4. Nas diferentes Fases que integram o Campeonato Nacional da Terceira Divisão de Seniores 
Masculinos, são observadas as seguintes normas específicas: 
4.1 Todos os jogos desta competição devem ser disputados em recintos cobertos, sendo 

realizados – preferencialmente - às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados 
nacionais, sem a utilização dos dias de Natal, de Ano Novo e de Páscoa. 

4.2 Todos os jogos desta competição têm a duração total (tempo útil) de cinquenta 
minutos - divididos em duas partes, cada uma com a duração (tempo útil) de vinte e 
cinco minutos - e com um intervalo de dez minutos entre cada parte. 
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4.3 No final de cada jogo desta competição - e no prazo máximo de vinte e quatro horas, 
após o seu termo - o clube que actua como “equipa visitada” está obrigado a enviar à 
FPP e à Associação de Patinagem da área onde o mesmo se realizou – através de fax - 
uma cópia do Boletim do Jogo, com o resultado final do mesmo. 

4.4 Ambas as Fases são disputadas em sistema de “campeonato” e a respectiva 
classificação é efectuada - de acordo com o artigo 7º deste Regulamento - por ordem 
decrescente do número de pontos conquistados por cada clube. 
4.4.1 A ordenação dos jogos decorre do disposto no artigo 67º deste Regulamento, 

em função do número atribuído a cada clube, através de sorteio e atentas as 
disposições do ponto 5 deste artigo. 

4.4.2 Em caso de igualdade pontual entre dois ou mais clubes, são observados os 
critérios de desempate estabelecidos no artigo 7º deste regulamento. 

5. Na Fase Regular desta competição e relativamente a cada época desportiva, a repartição dos 
clubes pelas “Zonas” será efectuada pela Direcção da FPP - se possível de forma equitativa e 
segundo a proximidade geográfica da sede social dos clubes, de “Norte para Sul” e de 
“Poente para Nascente” - sendo observadas as seguintes disposições: 
5.1 Os clubes sediados nas Regiões Autónomas dos Açores e/ou da Madeira serão 

integrados de forma rotativa e o mais equitativamente possível pelas 3 (três) Zonas. 

5.2 Com excepção da última jornada, nos jogos em que participem os clubes sediados nas 
Regiões Autónomas dos Açores ou da Madeira pode haver alterações do calendário de 
jogos da Fase Regular desta competição, providenciando a Direcção da FPP, sempre 
que tal for viável, a realização de “jornadas duplas” - em dois dias consecutivos (sábado 
e domingo, por princípio) - atentas as seguintes condições: 

5.2.1 Nas deslocações ao Continente dos clubes sediados nas Regiões Autónomas. 
5.2.2 Nas deslocações a cada Região Autónoma dos clubes sediados no Continente, 

se houver, pelo menos, dois clubes dessa Região a participar na competição é 
obrigatória a realização de jornadas duplas 

5.2.3 Os horários dos jogos em que intervenham equipas das Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira, têm que ser adaptados às conveniências da equipa 
“visitante”, em função dos horários dos voos. 

5.2.4 Para efeitos do disposto nos pontos anteriores, os clubes interessados terão 
de solicitar junto da Direcção da FPP - com, pelo menos, três dias de 
antecedência, relativamente à data do sorteio da Prova 1 desta competição – 
que providencie as correspondentes alterações de calendário. 

6. Em cada época desportiva, ao primeiro classificado desta competição é atribuído o título de 
“Campeão Nacional da Terceira Divisão de Seniores Masculinos”, sendo-lhe entregues: 
6.1 O troféu oficial da FPP, correspondente ao título atribuído; 
6.2 20 (vinte) medalhas do modelo oficial da FPP, destinadas aos componentes da equipa 

vencedora desta competição. 
7. O modelo competitivo do Campeonato Nacional da Terceira Divisão de Seniores Masculinos 

engloba as seguintes provas específicas, atento o disposto no ponto 5 deste artigo: 
 

         7.1 FASE REGULAR 
7.1.1 Participam nesta Fase os clubes qualificados e inscritos, agrupados em 

três “Zonas” – “Norte”, ”Centro” e “Sul e Ilhas” – distribuídos por cada 
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“Zona” pela Direcção da FPP, atento o disposto no ponto 4.4.1 deste 
artigo. 

7.1.2 Em cada “Zona”, os clubes que a integram disputam um campeonato, a 
duas voltas, cuja classificação final determinará as seguintes 
consequências: 

a) Os clubes que, em cada “Zona”, se classifiquem nos dois primeiros lugares 
conquistam o direito de, na época seguinte, serem promovidos à Segunda 
Divisão; 

b) Os clubes que, em cada “Zona”, se classifiquem no primeiro lugar são 
apurados para a Fase Final – Apuramento de Campeão; 

c) Os restantes clubes de cada “Zona” terminam a sua participação nesta 
competição. 

 

          7.2. FINAL – APURAMENTO DE CAMPEÃO 
Participam nesta prova os primeiros classificados da Fase Regular em cada “Zona”, 
os quais disputam entre si um campeonato a duas voltas, cuja classificação final 
determinará a atribuição ao vencedor do título de “Campeão Nacional da Terceira 
Divisão de Seniores Masculinos”. 
 

8. CONSEQUÊNCIAS CLASSIFICATIVAS 
        As classificações apuradas no final de cada época desportiva determinam as seguintes 
consequências: 

8.1 Seis clubes da Terceira Divisão são promovidos à Segunda Divisão na época 
seguinte. 

8.2 De notar que são despromovidos à Terceira Divisão os três últimos classificados 
de cada “Zona” da Segunda Divisão, num total de seis. 

 

 

A presente alteração inclui no Regulamento Geral de Hóquei em Patins, o novo quadro 
competitivo do Campeonato Nacional de Sub 20 Masculinos, discutido e aprovado no grupo de 
Trabalho constituído para o efeito, que contou com a participação da Direcção e Direcção técnica 
Nacional da FPP e das Associações de Patinagem do Alentejo, Aveiro, Lisboa, Minho, Ponta 
Delgada, Ribatejo, Associação Nacional de Clubes de Patinagem e Associação Nacional de 
Treinadores de Hóquei em Patins. Crê-se que este modelo competitivo irá conferir um aumento 
da competitividade, das capacidades técnico- tácticas das equipas assim como dos seus atletas. 

 
 

 

ARTIGO 53º-A 
(Campeonato Nacional de Sub 20 Masculinos) 

 
1. PROVAS DO CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 20 MASCULINOS 

Em cada época desportiva, estas provas têm o seu início no mês de Fevereiro 
1.1. PRÉ- ELIMINATÓRIA 
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1.1.1. Participam nesta prova quatro clubes, os dois últimos clubes do Continente 
apurados através do sistema enunciado no 1.2, e os clubes Representantes 
das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (num total de dois. 

1.1.2. Esta Prova é disputada de forma concentrada em três dias, num sistema de 
campeonato (todos contra todos) a uma volta, cuja classificação final 
determina as seguintes consequências: 
a) Os dois primeiros classificados apuram-se para disputar o Campeonato 

Nacional de Sub 20 Masculinos, da época em questão. 
b) Os restantes clubes terminam a sua participação no Campeonato 

Nacional de Sub 20 Masculinos, da época em questão. 
1.1.3. Esta prova disputar-se-á, sempre, no Continente cabendo aos clubes 

participantes suportar os encargos de deslocações, alojamento e alimentação. 
 

2. PROVA 1 - FASE REGIONAL 
2.1. Participam nesta prova os vinte e quatro clubes qualificados e inscritos 

agrupados em duas ”Regiões”, Norte e Sul, cada uma delas constituída por 
doze clubes. 

2.2. Em cada região os doze clubes que a integram formam duas zonas – A e B no 
Norte e C e D no Sul, cada uma delas formada por seis clubes - que disputam 
um campeonato, a duas voltas (10 jornadas), cuja classificação final determina 
as seguintes consequências: 

2.3. Os dois primeiros classificados de cada zona num total de oito clubes são 
apurados para a Prova 3- Apuramento de Campeão da competição. 

2.4.  Os restantes clubes, num total de dezasseis, são apurados para a Prova 2, 
agrupados em duas ”Regiões”, Norte e Sul, cada uma delas constituída por 
oito clubes. 
 

3. PROVA 2  
3.1. Participam nesta prova um total de dezasseis clubes, os quais atento o 

disposto no ponto 6.7 deste artigo são agrupados em duas Regiões, Região 
Norte e Sul de acordo com a seguinte repartição: 

a) Na Região Norte participam oito clubes agrupando os últimos quatro 
classificados de cada zona A e B da Prova 1; 

b) Na Região Sul participam oito clubes agrupando os últimos quatro 
classificados de cada zona C e D da Prova 1.  
 

1.12 - DESLOCAÇÃO DOS CLUBES ÀS REGIÕES AUTÓNOMAS – ÉPOCA 2015/2016    

Conforme aprovado em Assembleia Geral, desde a época 2009/2010 que os Clubes são 

responsáveis pela marcação das suas viagens às Regiões Autónomas, e estas são 

comparticipadas de acordo com o Despacho normativo n.º 1/2013 do Gabinete do 
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Secretário de Estado do Desporto e Juventude (artigo 36º ponto 3 do Regulamento Geral do 

Hóquei em Patins). 

 

Para a época de 2015/2016 os valores de comparticipação por pessoa na deslocação do 

território do continente para a Região Autónoma dos Açores e volta é de 285 €, e para a 

Região Autónoma da Madeira e volta são de 237,50 € conforme as b) e c) do artigo 5º, 

respectivamente, do citado Despacho normativo. 

 

As comitivas das equipas desportivas de clubes que disputam competições desportivas nas 

Regiões Autónomas são constituídas pelos praticantes desportivos, treinadores e, 

facultativamente, por elementos de apoio médico e dirigentes do clube, devendo estes 

últimos constar dos respectivos boletins de jogo cumprindo o artigo 6º e o anexo I do 

mesmo Despacho. 

 

Nos campeonatos que integrem duas equipas da mesma Região Autónoma, só é financiada 

uma deslocação por cada equipa do território do continente, sendo obrigatório a realização 

de jornadas duplas. Para tal é concedido um valor de 60 € por elemento da comitiva 

comparticipada no âmbito do artigo 5º, ponto 4 e artigo 6º do referido Despacho normativo. 

Em todo o caso, o limite máximo de comparticipação por deslocação de Clubes às Regiões 

Autónomas, não ultrapassará os valores definidos no Anexo I do referido Despacho 

normativo: 

- Região Autónoma da Madeira...............................................................   3.087,50 € 

- Região Autónoma dos Açores................................................................ 3.705,00 € 

 

A FPP procederá ao pagamento ao Clube até 72 horas após recebimento da verba do IPDJ, 

devendo o Clube entregar uma nota de débito ou recibo emitido em nome da Federação, 

acompanhado de factura emitida pela entidade prestadora do serviço de deslocação e nele 

constando: 

− A denominação da competição; 

− Jornada a que corresponde(m) o(s) jogo(s); 
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− A equipa(s) visitada(s) da Região Autónoma da Madeira ou da Região Autónoma dos 

Açores; 

− O número do(s) jogo(s); 

− A(s) data(s) de realização do(s) jogo(s); 

− O(s) local(ais) do(s) jogo(s); 

− O número de elementos da comitiva inscritos no Boletim de Jogo 

 

2 –   PATINAGEM DE VELOCIDADE 

 

 CAMPEONATO NACIONAL DE ESTRADA - ABSOLUTOS  

Para conhecimento de todos os interessados informamos que o Campeonato mencionado 

em epígrafe se realizará nos dias 10 e 11 de Outubro de 2015, em Ovar, com a organização 

do CCR Válega.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

* 


