12

Hóquei em Campo
12.1 Escalões: Escalão A Masculino.
12.2 Local de realização: Centro de Hóquei de Macau ou outro local adequado.
12.3 Restrições:
a. Cada equipa deve inscrever no mínimo 12 e no máximo 18 jogadores;
b. No banco dos suplentes só é permitida a permanência dos jogadores desse
jogo e delegados/treinadores (de acordo com os dados indicados na ficha de
inscrição).
12.4 Falta de comparência/desistência:
a. Em cada jogo a equipa desistente será penalizada com derrota de 3-0, a
favor da equipa adversária que se apresenta pontualmente;
b. A equipa que não comparecer com o número mínimo de oito jogadores será
castigada com falta de comparência/desistência.
12.5 Duração do jogo: Quatro partes por jogo, com a duração de 15 minutos cada,
com um intervalo de 2 minutos entre a primeira e a segunda, assim como entre
a terceira e quarta e, ainda, um intervalo de 10 minutos entre a segunda e a
terceira parte (o tempo total do jogo é de 60 minutos).
12.6 Regras: Com excepção das estabelecidas neste regulamento, serão as mais
recentes regras da competição publicadas pela Federação Internacional de
Hóquei (FIH).
12.7 Substituições: Não há limite de substituições por jogo.
12.8 Pontuação: Vitória - 3 pontos; Empate - 1 ponto; Derrota - 0 pontos; Falta de
comparência/desistência - 0 pontos.
12.9 Desempate: se houver duas ou mais equipas empatadas, desempatam de
acordo com a seguinte ordem de prioridades:
a. Resultado(s) do(s) jogo(s) disputado(s) entre elas;
b. Diferença entre golos marcados e sofridos nos jogos realizados entre si;
c. Diferença entre golos marcados e sofridos por cada equipa durante o
campeonato de “todos contra todos”;
d. Equipas com igualdade de pontos serão classificadas segundo os golos
marcados (equipas com mais golos marcados ocupam lugares cimeiros);
e. Equipas com igualdade de pontos serão classificadas segundo os golos
sofridos (equipas com mais golos sofridos ocupam lugares cimeiros);
f. Classificação por sorteio.
12.10 Prémios: para cada escalão, três equipas participantes - dois prémios, quatro
ou mais participantes - três prémios.



Se tiver quaisquer dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, pode
dirigir-se, directamente, à DSEJ, na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, ou
contactar o Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo.

