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REGULAMENTO HÓQUEI TRADICIONAL 2019 
 
Art. 1º - O Campeonato Gaúcho de Hóquei Tradicional poderá ser disputado por equipes em dia com suas 
obrigações federativas. 
 

Parágrafo Primeiro - podendo a Federação Gaúcha de Patinagem “Convidar” outras equipes, de 
outras Federações, para participar do referido evento. 
  

Parágrafo Segundo - Caberá ao Clube sediante, do Campeonato Gaúcho de Hóquei 2019, 
providenciar os meios necessários para a realização do evento. 
 
Art. 2º - O campeonato será disputado em fase única, na modalidade todos contra todos, para todas as 
categorias, sendo que os quatro primeiros colocados da categoria adulta, disputarão duas partidas finais, 
entre os 3º e 4º lugar e 1º e 2º lugar. 
 

Parágrafo Primeiro - Todos os jogos serão de acordo com as Regras vigentes da WORLDSKATE. 

 

Parágrafo Segundo – São categorias do campeonato gaúcho de hóquei tradicional: 
- Iniciante (até 12 anos) 
- Infantil: (até 16 anos) 
- Adulto (a cima de 16 anos) 

 

Art. 3º - Cada jogo terá a duração conforme segue: 
 
- Categoria Adulta: Jogos com 40 minutos de duração, divididos em dois tempos de 20 minutos cada um, 
com um intervalo de 5 minutos entre os tempos. 
- Categorias Infantil: Jogos com 30 minutos de duração, divididos em dois tempos de 15 minutos cada um, 
com um intervalo de 5 minutos entre os tempos. 
- Categoria Iniciante: Jogos com 20 minutos de duração, divididos em dois tempos de 10 minutos cada um, 
com um intervalo de 5 minutos entre os tempos. 

 

Art. 4º - Entre um jogo e outro haverá um intervalo de no mínimo 15 minutos. 

 

Art. 5º - A premiação será de responsabilidade da FGP e constará dos seguintes prêmios: 
 
– às equipes Campeã e Vice-campeã, serão entregues um troféu de posse definitiva juntamente com 
medalhas;  
– à equipe terceira colocada, serão entregues medalhas; 
– ao artilheiro da competição será entregue um troféu; 
– ao goleiro da equipe menos vazada será entregue um troféu. 
 
Art. 6º - O atleta ou dirigente expulso com cartão vermelho, estará automaticamente suspenso por um jogo 
e encaminhado à Comissão Disciplinar do campeonato, de que trata o Art. 14º deste regulamento. O atleta 



 

 

que acumular três (03) cartões azuis estará automaticamente suspenso por um jogo e o atleta que 
acumular dois (02) cartões vermelhos, estará automaticamente eliminado da competição.  
 
Art. 7º - Os clubes participantes deverão credenciar apenas e somente um (01) representante para o 
Congresso, onde os participantes deverão apresentar obrigatoriamente uma relação nominal dos 
componentes da sua equipe, bem como uma cópia dos RGs dos atletas inscritos. Esta nominata é final e 
definitiva, não podendo ser alterada durante o campeonato. 
 
Art. 8º - Os clubes só poderão inscrever atletas que estiverem devidamente inscritos na FGP, não poderão 
participar atletas que estiverem cumprindo qualquer tipo de suspensão. 
 
 
Art. 9º – A escala dos árbitros para os jogos será determinada pela FGP e pedidos de impugnação deverão 
ser encaminhados formalmente a esta Entidade. 
 

Parágrafo único: As passagens, hospedagens, alimentação e transportes dos árbitros, deverão ser 
de responsabilidade do clube sediante. 

 
Art. 10º - Os jogos terão o seu início impreterivelmente nos horários pré-estabelecidos, não sendo 

permitido qualquer tipo de tolerância a não ser o que está escrito nas regras do jogo ou em casos omissos, 

com a anuência do Delegado do campeonato, sob pena de aplicação do W x O. 
 
Art. 11º - Durante a realização dos jogos, com exceção da equipe Médica, quando for chamada a intervir, 
nenhum outro elemento poderá adentrar ao recinto de jogo (quadra), sem a prévia anuência dos árbitros, 
sob pena de exclusão do campeonato. 
 
Art. 12º - No banco de reservas será permitida a presença das seguintes pessoas: 
 

- 01 Técnico  
- 05 jogadores reservas  

 
Todos os elementos acima deverão constar na relação entregue no Congresso e constarão na súmula da 
partida, estando todos, portanto, passivos das punições definidas nas regras da FIRS e no regulamento da 
competição. 

 
Art.13º - Para efeitos de classificação, serão obedecidos os seguintes critérios, pela ordem: 
 

- Pontos ganhos, sendo 03 por vitória e 01 por empate;  
- Saldo de Gols; 
- Número de gols a favor;  
- Número de gols sofridos; 
- Sorteio. 

 
Art. 14º - 0s casos omissos neste regulamento e os casos disciplinares ocorridos durante o campeonato 
serão resolvidos pela Comissão Disciplinar definida no Congresso de abertura, composta de 03 membros, 
sendo: 01 representante de FGP ou por ela nomeado e 02 representantes escolhidos pelos clubes. 
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