
VIII TORNEIO 3X3 

“JOÃO ALMEIDA - 2018” 

Data: 27 e 28 de Julho 

 

Regulamento 

1- OBJECTIVO  

A realização deste  torneio tem como primeiro objetivo aumentar tempo da prática desportiva 

de todos os atletas, cativar ex-praticantes a regressar à modalidade, bem como reunir toda a 

família do Hóquei em Patins num fim-de-semana de muito convívio. Com a realização do 3x3 é 

criado um evento em que atletas de todas as idades e género podem inscrever-se.  

  

2- VARIANTE  

O 3x3 (1 Gr. e 2 jogadores de campo) é uma variante reduzida e dinâmica da modalidade, onde 

privilegia a criatividade e a velocidade  dos atletas. 

  

3- DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO  

• 27 e 28 de Julho • Local: Pavilhão dos Montes de Alvor – Alvor- Portimão 

  

4- PARTICIPAÇÃO e INSCRIÇÃO  

Podem participar todos os atletas federados ou não na época 2017/2018.  

  

5- ESCALÕES ETÁRIOS  

No caso do escalonamento a decisão prende-se com a data de nascimento do elemento mais 

velho de cada equipa. É possível equipas mistas (nos escalões de formação) se inscreverem, 

contudo serão inseridas nos modelos competitivos destinados ao género masculino. Nestes 

casos prevalece a informação dada anteriormente, na medida que serão inseridos no escalão 

destinado ao elemento mais velho da equipa.   

Nas equipas em que o elemento mais velho é juvenil, podem optar por jogar ou no Torneio de 

Seniores Masculinos ou no Torneio de Sub-17,caso este exista. 

Por último, equipas compostas por jovens jogadoras, podem optar por participar ou no 

Torneio de Seniores Femininos ou no escalão correspondente à idade da jogadora mais velha.  

  



6- CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS  

Cada equipa é constituída no mínimo por 3 elementos (1 GR. e 2 jogadores de campo). O 

número máximo de jogadores por equipa são de 6 elementos. Cada equipa pode ter dois 

responsáveis no banco de suplentes.  

  

7- REGRAS DE JOGO Os jogos do Torneio disputam-se com as regras de jogo em vigor para as 

competições oficiais da Federação Portuguesa de Patinagem, salvo os seguintes pontos: 

Tempo de Jogo  

Sub 17/ Seniores Masculinos / Veteranos e Femininas–1ª fase- 12 minutos, divididos em 

duas partes iguais, com intervalo de 2  minutos. Na fase final o jogo terá 10 minutos 

divididos em duas partes de 5 minutos e com intervalo de 2 minutos. 

Escolares/ Sub-13/ Sub 15 – 10 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 2 

minutos.  

Bambis/ Benjamins- 8 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 2 minutos.  

 

Em qualquer dos escalões o tempo será corrido, com paragens apenas nas bolas paradas, lesão 

do atleta, ou por qualquer outro motivo ordenado pelo árbitro da partida. No momento de 

golo não é necessário ir ao meio campo. Quando uma equipa chega às 5 faltas de equipa, será 

punida com um livre direto contra si.  

10- ARBITRAGEM   

No torneio, os jogos serão dirigido por árbitros convidados ou por membros da organização. A 

organização do torneio não vai permitir comportamento incorretos dos atletas nem 

encarregados de educação para com os árbitros, sob a pena de ficarem excluídos do torneio.  

  

11- MODELO DE COMPETIÇÃO   

  

O modelo do torneio será organizado em função do número de equipas inscritas. Caso o 

número de equipas seja igual ou inferior a 6 equipas, será realizado em modelo de 

campeonato, em que todos jogam entre si. No caso de ser superior a 6 equipas, serão 

realizados grupos, onde a organização reserva o direito de organização. Anteriormente ao 

início da competição as equipas vão ser informadas da forma como será realizado o modelo de 

competição por grupos.  

 

 

Se na fase de grupos existir igualdade pontual, seguem-se os seguintes critérios de desempate:  

1º- Confronto direto;  

2º- Diferença de golos marcados e sofridos na fase em disputa;  



3º- Nº de golos marcados na fase em disputa;  

4º- Equipa com menor média de idades.  

O sistema de pontuação será realizado, segundo o seguinte critério:  

• Vitória – 3 pontos; • Empate – 1 ponto; • Derrota – 0 pontos; • Falta de comparência ou 

abandono do jogo = -1 ponto e derrota por 10 – 0  

 

11 – PRÉMIOS  

  

No final do último jogo de cada equipa serão entregues os prémios de participação a todos os 

jogadores. Os  3 primeiros classificados de cada escalão vão receber um prémio por equipa. 

Todos os participantes recebem 1 medalha. 

  

 

 12 – RESPONSABILIDADES  

  

A Organização deste Torneio, não se responsabiliza por qualquer lesão decorrentes da 

participação, assim como por qualquer material dos atletas que desapareça.  

  

  

13 – CASOS OMISSOS  

  

Nos casos omissos neste regulamento, prevalece, e sem direito a recurso, a decisão da 

Organização. 

 


