REGULAMENTO
- Art. 1º -

As regras gerais de jogo são as que actualmente vigoram nos campeonatos nacionais oficiais-seniores de
Hóquei em Patins.

- Art. 2º -

Cada equipa deverá apresentar-se na pista de jogo devidamente equipada, vestindo camisola, calção e
meias iguais entre todos os elementos da mesma, excepto o guarda-redes.

- Art. 3º -

A) O tempo de cada jogo, será de 20.00m corridos, tendo cada jogo 2 (duas) partes;
B) O tempo de intervalo entre as partes é de 05.00m.

- Art. 4º -

A) Deveram iniciar o jogo, dentro de pista, 4 (Quatro) jogadores de campo e 1 (um) guarda-redes por
cada uma das equipas, devidamente equipados.
B) É permitida em qualquer altura do jogo a substituição de atletas.

- Art. 5º -

Durante o tempo de jogo, cada equipa tem direito, por parte de jogo, a 1 período de desconto de tempo
de 1 (um) minuto cada, sendo este solicitado à mesa do cronómetro.

- Art. 6º -

No caso de se verificar empate do resultado, no final do tempo regulamentar de jogo, o desempate será
através da marcação de livres directos, tendo cada equipa direito a marcar 3 (três) livres directos, caso
se mantenha a igualdade, será 1 (um) livre directo para cada equipa até se encontrar o vencedor do
jogo.

- Art. 7º -

Por jogo, à equipa vencedora é atribuído 1 (um) ponto e à equipa vencida 0 (zero) pontos. No total
dos jogos de cada grupo, as equipas que somares mais pontos, de cada grupo, são as duas finalistas
do torneio, as que ficarem subsequentes, de cada grupo, disputam o 3º e 4º lugar do torneio, as duas
equipas restantes serão classificadas em 5º e 6º lugar pelos pontos conquistados ou o maior número
de golos marcados respectivamente ou em caso de igualdade pelo menor número de golos sofridos.

