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1. INTRODUÇÃO 

 

Art.º 1º - O presente regulamento específico aplica-se a todas as competições da 

responsabilidade da Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE). As informações aqui 

transmitidas subordinam-se às orientações contidas no regulamento geral de provas do 

desporto escolar para o ano letivo de 2019/2020, sendo complementado pelos 

regulamentos específicos de cada competição.  

 

2. PARTICIPAÇÃO 

 

Art.º 2º - Relativamente à participação, de acordo com o Regulamento Geral do 

Desporto Escolar, cada aluno só pode participar nas provas destinadas ao seu escalão 

etário ou imediatamente superior. 

Art.º 3º - No mini-hóquei há um limite máximo de inscrição de 3 equipas por escalão. A 

participação com mais de uma equipa por escalão fica a critério da DSDE, em função 

das condições do/s eventos a participar. 

Sempre que uma escola apresente mais de uma equipa na mesma competição, serão 

as mesmas designadas por letras. 

Art.º 4º - Conforme o estabelecido no art.º 5º do regulamento geral de provas, cada 

núcleo só poderá funcionar com um mínimo de 10 alunos inscritos, e a sua existência 

implica obrigatoriamente a inscrição e participação regular nas atividades externas do 

desporto escolar.  

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PRATICANTE 

 

Art.º 5º - A identificação do praticante desportivo escolar deverá ser efetuada junto do 

Secretariado, até dez (10) minutos antes da hora fixada para a reunião de Orientadores 

Equipa Grupo, através do comprovativo de inscrição na plataforma place, e por um 

documento oficial de identificação, que tenha foto e data de nascimento do praticante 

(de preferência cartão de cidadão ou cartão do aluno).  

O incumprimento do presente artigo (Falta de documentação necessária), tem como 

penalização a atribuição de desclassificação da equipa/aluno. 
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Segundo o art.º 7º do regulamento geral de provas, os praticantes desportivos 

escolares serão agrupados em escalões etários de acordo com o quadro abaixo 

indicado: 

 

4. ARBITRAGEM 

 

Art.º 6º - A arbitragem dos diversos eventos, fica a cargo da DSDE e normalmente será 

executada por atletas/técnicos/juízes da vertente federada, contudo cabe aos 

Orientadores de Equipa Grupo a aquisição de competências a este nível, que serão 

fornecidas na formação “Patinagem no Desporto Escolar”. 

 

5. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS / HOQUEI EM PATINS  

 

Art.º 7º – Uma equipa poderá ser constituída no mínimo por 3 alunos (não existe 

guarda-redes) e poderá ter mais 2 alunos suplentes. 

Art.º 8º – Para que o jogo tenha início, é obrigatório a equipa apresentar 3 elementos. 

Caso isto não se verifique, e se houver um mínimo de 2 jogadores realizar-se-á o jogo, 

contudo será averbada derrota à equipa infratora e os pontos correspondentes à vitória 

serão averbados à equipa que cumpriu o presente regulamento, mesmo que no decorrer 

do jogo a equipa infratora fique completa. O resultado do jogo será de 10-0.  

Art.º 9º – Tendo em conta a demografia participativa e o nível técnico demonstrado 

nas concentrações do ano transato, continua a não existir separação de géneros nas 

equipas e a categoria de Juvenis continuará agregada à de juniores, tendo a designação 

de Juvenis/Juniores.  

ESCALÕES ETÁRIOS (ambos os sexos) 

INFANTIS 
INICIADOS JUVENIS JUN/SEN 

1 2 

2009 e 

posteriores 
2007 e 2008 2005 e 2006 2003 e 2004 2002 e anteriores 

10 ou menos 

anos 
12 e 11 anos 14 e 13 anos 16 e 15 anos 17 ou mais anos 
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Art.º 10º - Nos escalões de infantis e iniciados é obrigatório que todos os jogadores 

inscritos no jogo participem no mesmo, no entanto, não é imperativo que joguem uma 

parte completa do jogo.  

O incumprimento do presente artigo tem como penalização a atribuição de derrota 

(resultado:10-0) à equipa infratora no jogo em questão. 

 

6. SISTEMA DE COMPETIÇÃO 

6.1.  Regras Básicas do Hóquei em Patins: 

 

Art.º 11º - O campo deverá ter a dimensão aproximada de 20x20 metros.  

 Art.º 12º - No centro do campo deverá haver uma divisão (preferencialmente com 

uma tabela amovível, ou uma outra forma de dividir a pista garantindo sempre as 

questões de segurança), permitindo a realização de 2 jogos em simultâneo no pavilhão. 

 Art.º 13º - O tempo de jogo deverá ser, dois (2) períodos de oito (8) minutos, com 

três (3) minutos de intervalo. No segundo período as equipas trocam de terreno. 

 Art.º 14º - Devido a fase técnica em que se encontra no momento a modalidade 

no meio escolar, será considerado falta sempre que um aluno/jogador realizar o 

levantamento do stick do solo para executar o remate, o passe ou o roubo de bola. 

 Art.º 15º - Junto às balizas, estará devidamente delineada as áreas de baliza (cerca 

de 2 metros de raio), zona que não é permitido permanecer imóvel.   

 Art.º 16º - Os Jogos disputam-se com as regras de jogo em vigor para as 

competições oficiais da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), salvo nos pontos 

acima referidos. 

 

6.1.1. Quadro Competitivo  

 

 Art.º 17º - Numa primeira fase, os jogos vão se realizar em sistema de grupos todos 

contra todos, apurando para a FASE FINAL (número máximo de 4 equipas por escalão), 

que será disputada em sistema de eliminatória, encontrando assim o vencedor do 

Campeonato Regional de Desporto Escolar dos diversos escalões. 
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6.2.  Regras Básicas da Patinagem Velocidade  

 

 Art.º 18º - Nas provas de Destreza ou Perseguição realizar-se-ão dois percursos (dos 

oficiais existentes na FPP), em paralelo de forma que dois patinadores os executem em 

simultâneo. 

 Em caso de queda, a prova não será suspensa nem repetida. Cada um dos 

patinadores fará o percurso com a partida realizada através de sinal sonoro (apito). 

 No que concerne às penalizações, cada percurso deverá ser executado como 

indica especificamente as ilustrações, onde cada modulo tem a indicação de porta de 

início e porta de fim com dois pinos ou blocos. As penalizações serão as seguintes: 

• Derrube, afastamento de pinos, vara, tijolos, etc. e saltar pino em slalom 

ou outro elemento, penaliza 1’’ segundo. 

• Execução de volta a um pino, arco ou círculo em sentido contrário ao 

exigido no percurso sobre uma penalização de 5’’ segundos. 

•  Não realização de elementos como equilíbrio a uma perna ou 

patinagem a retaguarda penaliza 4’’ segundos.  

Art.º 19º - Nas provas de Percursos Alternativos, quando necessário, serão 

redimensionadas em meio campo (20x20mts) ou adaptados, sendo a competição 

disputada em sistema de séries de 3 ou 4 alunos.  

Na primeira fase são realizadas séries onde são apurados, por série (melhores 

tempos), o(s) aluno(s) necessário(s) para que as séries seguintes sejam todas constituídas 

por 4 alunos. Nas séries seguintes serão apurados os dois primeiros alunos até à final que 

será disputada também por 4 patinadores. 

Todos os alunos serão classificados de acordo com o tempo efetuado na última 

fase realizada, por ordem crescente. 

As penalizações poderão acontecer nos seguintes casos: 

• Falsas partidas: na 1ª falsa partida, realiza a seguinte uma linha atrás 

(encontra-se a 1metro), 2ª falsa partida, realiza a seguinte partindo 

sentado; 

• Passar por dentro dos pinos sinalizados; 

• Empurrar ou puxar outro(s) aluno(s); 

• Alteração da trajetória apresentada nos croquis em anexo; 

• Alteração da trajetória na reta da meta obstruindo o adversário;  
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Art.º 20º - As provas de Patinagem de Velocidade, subdividem-se em provas de 

Sprint e provas em Linha. 

Nas provas de Sprint as séries são compostas por 4/5 patinadores, tendo um 

processo de apuramento igual ao anteriormente mencionado para os percursos 

alternativos. 

Nas provas em Linha na eventualidade de ter mais do que 12 alunos a partir, serão 

feitas séries, apurando por posição e tempo para uma final. 

Art.º 21º - As Provas de Estafeta em Perseguição, são realizadas com equipas 

compostas por 3 alunos do mesmo escalão, sendo que cada um percorre uma volta de 

cada vez e de acordo com a distância total a percorrer, com passagem para um colega 

na zona delimitada como zona de “transmissão” através de um empurrão ou passagem 

do objeto/testemunho. 

A prova disputa-se em sistema de perseguição entre duas equipas, por 

eliminatórias, partindo uma equipa do lado oposto à outra.  

Art.º 22º - Para todos os tipos de provas de patinagem é obrigatório o uso de 

capacete.  

 

6.2.1. Sistema de Pontuação  

  

Art.º 23º - Em cada prova de patinagem de velocidade há uma classificação em 

que são atribuídos pontos em função do número de alunos participantes nessa prova, 

sendo que, o 1º lugar obtém pontuação máxima e o último lugar a pontuação mínima 

(exemplo 1 – “prova y” com 10 participantes, Classificação 1ºlugar -10 pontos, 2ºlugar – 9 

pontos ...10º lugar 1 ponto). O somatório de todas as provas permite elaborar uma 

classificação final onde são definidos os alunos apurados. 

Em caso de igualdade de pontos no final, será vencedor: 

1. Quem tenha mais primeiros lugares nas provas disputadas; 

2. Quem tiver mais segundos e assim sucessivamente até se encontrar a 

desigualdade; 

3. O melhor classificado na última prova.  

Art.º24º - A classificação da escola por escalão é extraída da soma dos alunos 

(máximo 5 primeiros) da escola no mesmo escalão. 
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7. PRÉMIOS 

 

Art.º 25º - Nas competições de Patinagem do Desporto Escolar da R.A.M., realizadas 

ao longo do ano letivo 2019/2020, pretendemos entregar prémios nas seguintes situações: 

• Campeonato Escolar Mini-Hóquei, com medalhas e troféu as equipas 

vencedoras em cada escalão; 

• Campeonato Escolar de Patinagem, com medalhas para os 3 primeiros 

classificados (classificação geral) de cada escalão e género. Troféu para 

a escola mais pontuada por escalão. 

•  Festa do Desporto Escolar, medalhas para os 3 primeiros classificados 

(classificação geral) por escalão e género.  
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