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Calendário da Época - 2019/2020

Nesta nova época de Hóquei em Linha mantem-se a colaboração entre as Associações de
Patinagem de Lisboa e de Coimbra que muitos esforços têm encetado para o desenvolvimento da
modalidade em Portugal.

A) Torneio de Outono – Local: Coimbra (Nov)
Clubes a participar:





Grupo Cultural e Recreativo Castelense
Grupo Recreativo e Familiar de Murches
Hockey Club de Sintra
1 equipa a designar

Modelo do Torneio
As equipas vencedoras da primeira jornada são apuradas para a final, enquanto as outras
equipas jogam para o 3º e 4º lugar.
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B) 1º Torneio Ibérico – Local: a designar (Fevereiro ou Março)
Edição inaugural de um Torneio que visa estreitar as relações entre entidades ligadas ao Hóquei em
Linha de Portugal e Espanha, nomeadamente as Associações de patinagem de Lisboa e Coimbra e
Federação Andaluza de Patinagem. Modelo do Torneio ainda a discutir pelas entidades envolvidas.

C) Taça APL-APC
Clubes a participar:




Grupo Cultural e Recreativo Castelense
Grupo Recreativo e Familiar de Murches
Hockey Club de Sintra

Modelo da Taça
Será uma competição a 2 voltas e em cada jornada a equipa da casa realiza 2 jogos, um da
parte da manhã e outro à tarde.
1. Equipa A
2. Equipa B
3. Equipa C

1º Jornada em casa da equipa A (Dezembro)
i.
ii.

Jogo de manhã com a equipa B
Jogo de tarde com a equipa C

2º Jornada em casa da equipa B (Janeiro)
iii.
iv.

Jogo de manhã com a equipa A
Jogo de tarde com a equipa C

3º Jornada em casa da equipa C (Fevereiro)
v.
vi.

Jogo de manhã com a equipa A
Jogo de tarde com a equipa B
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4º Jornada em casa da equipa A (Março)
vii.
viii.

Jogo de manhã com a equipa C
Jogo de tarde com a equipa B

5º Jornada em casa da equipa B (Abril)
ix.
x.

Jogo de manhã com a equipa C
Jogo de tarde com a equipa A

6º Jornada em casa da equipa C
xi.
xii.

Jogo de manhã com a equipa B
Jogo de tarde com a equipa A

-Posição das equipas a designar por sorteio

D) Torneio de Verão de Lisboa – Local: Região de Lisboa (Junho)
Clubes a participar:





Grupo Cultural e Recreativo Castelense
Grupo Recreativo e Familiar de Murches
Hockey Club de Sintra
1 ou 2 equipas (a designar)

Modelo do Torneio
A Organização das Jornadas estará dependente do número de equipas a participar,
informação essa apenas possível mais tarde.

