Circular nº 192 - 2013/2014
15.Maio.2014

Campeonato Nacional de Hóquei de Campo
Sub 18

Fase Final
Data: 17/18 de maio 2014
Local: Sintético Lousada
Oficiais:
Diretor do Torneio (DT): Mário Almeida
Diretor de Árbitros (UM): Mário Almeida
Oficial Técnico (TO): Patrícia Castro
Calendário
Jogo

17.Maio.14

Local

Hora

117

Juventude HC

AD Lousada

Sintético Lousada

10h00

118

Lisbon Casuals HC

AD Lousada

Sintético Lousada

14h00

119

Juventude HC

Lisbon Casuals HC

Sintético Lousada

18h00

Jogo

Local

Hora

120

AD Lousada

18.Maio.14
Juventude HC

Sintético Lousada

10h00

121

AD Lousada

Lisbon Casuals HC

Sintético Lousada

14h00

122

Lisbon Casuals HC

Juventude HC

Sintético Lousada

18h00

Sistema competitivo: todos contra todos a duas voltas.
Sistema de pontuação:
1 – Vitória – 5 Pontos
2 – Empate – 2 Pontos
3 – Empate com derrota por Livres Diretos – 2 pontos
4 – Empate com vitória por Livres Diretos – 3 pontos
5 – Derrota com diferença de golos igual ou inferior a 2 – 1 Ponto
6 – Derrota com diferença de golos superior a 2 – 0 Pontos
Tempo de jogo: 50 minutos = 2 x 25’, Int. = 7’30’’
Critérios de desempate Fase Final:
1 – Se nas Provas Oficiais disputadas por pontos existir igualdade na classificação entre duas ou
mais equipas, será observado pela ordem indicada, o seguinte esquema, até se encontrar o
desempate:
a) Maior número de vitórias em toda a competição;
b) Maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelas
equipas, nos jogos realizados em toda a competição;
c) Maior número de golos marcados em toda a competição;
d) Número de pontos alcançados pelas equipas empatadas, no jogo ou jogos que entre si
realizaram;
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e) Maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelas
equipas no jogo ou jogos que realizaram entre si.
2 – Se após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir
a situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
a) Realização de um torneio de livre diretos entre as equipas empatadas, a ser disputado após o
último jogo da Fase Final. O torneio de livres diretos decorrerá conforme o Art. 12º, nr. 2 a 9 do
Regulamento de Provas.
Prémios Individuais:
1 – Será entregue aos treinadores das equipas participantes, no início da competição, um
formulário para a votação do melhor jogador e melhor guarda-redes;
2 – O formulário deverá ser entregue à organização imediatamente a seguir ao último jogo da
competição de sub-18;
3 – Por uma questão ética, não serão contabilizados os votos atribuídos a jogadores da própria
equipa;
4 – O prémio de melhor marcador será definido pela totalidade de golos marcados na Fase de
Apuramento e Fase Final, sendo que na Fase Final cada golo marcado valerá 2 pontos.
Critérios de Desempate Prémios Individuais:
1 – Melhor Jogador:
1º Cartões acumulados Fase Final
2º Idade (mais novo)
2 – Melhor Guarda-Redes:
1º Cartões acumulados Fase Final
2º Idade (mais novo)
3 – Melhor Marcador:
1º Cartões acumulados Fase Final
2º Idade (mais novo)

