Circular nº 67 - 2014/2015
12.Janeiro.2015

Campeonato Nacional de Hóquei Indoor
Seniores Femininos

Fase Final
Data: 17 e 18 de janeiro 2015
Local: Pavilhão da EBS de Alvide
Oficiais:
Diretor do Torneio (TD): Pedro Ávila
Diretor de Árbitros (UM): Rui Figueiredo
Calendário:
Jogo

17.Janeiro.15

Hora

332

A

Lisbon Casuals HC

CF “Os Belenenses”

12:05

333

A

Sport CP

AD Lousada

14:15

334

A

AD Lousada

CF “Os Belenenses”

18:25

335

A

Sport CP

Lisbon Casuals HC

19:30

Jogo

18.Janeiro.15

Hora

336

A

AD Lousada

Lisbon Casuals HC

11:10

337

A

CF “Os Belenenses”

Sport CP

12:15

338

3º / 4º

3º Class.

4º Class.

15:00

339

1º / 2º

1º Class.

2º Class.

17:45

Modelo competição:
Competição a 1 volta, 4 equipas, 3 jogos;
1º e 2º classificados jogarão a final para decidir o Campeão Nacional Feminino 2014/2015.
Critérios Desempate:
Art.º 11º - Critérios de Desempate – Provas disputadas por pontos:
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) Se o empate se verificar entre duas equipas, pelo número de pontos alcançados pelas
equipas empatadas, no jogo ou jogos que entre si realizaram;
e) Se o empate se verificar entre três ou mais equipas, pela maior diferença entre o número de
golos marcados e o número de golos sofridos pelas equipas no jogo ou jogos que realizaram
entre si.
4 – Nas provas concentradas de Hóquei Indoor, se após a aplicação sucessiva dos critérios
estabelecidos no Nº. 1 ainda subsistir a situação de igualdade, observar-se-á o critério de
desempate por grandes penalidades (consultar Anexo 6).
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Art.º 13º - Critérios de Desempate – Jogo de Hóquei Indoor
1 - Se numa final de apuramento de 1º e 2º classificados de um Campeonato Nacional, e após o
final do tempo regulamentar desse jogo, as equipas estiverem empatadas em golos, haverá,
após um intervalo de cinco minutos, um prolongamento de dez minutos dividido em duas partes
de cinco minutos cada, com mudança de área de competição imediata, sendo aplicado neste
prolongamento a regra do golo de ouro. Antes do início do prolongamento deve ser sorteada a
parte da área de competição a ocupar por cada uma das equipas.
a) Se no final do prolongamento previsto no número anterior se mantiver o empate, observarse-á o critério de desempate por grandes penalidades (consultar Anexo 6).
2 - Se numa final de apuramento classificativo que não apure os 1º e 2º lugares de um
Campeonato Nacional, e após o final do tempo regulamentar desse jogo, as equipas estiverem
empatadas em golos, após um intervalo de cinco minutos, haverá lugar a um desempate por
grandes penalidades.
Prémios Individuais:
1 – Será entregue aos treinadores das equipas participantes e todos os oficiais, 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;
3 – Por uma questão ética, não serão contabilizados os votos atribuídos a atletas da própria
equipa;
4 – O prémio de melhor marcador será definido pela totalidade de golos marcados na Fase de
Apuramento e Fase Final.
Critérios de Desempate Prémios Individuais:
1 – Melhor Jogador:
1º Critério - Cartões acumulados Fase Final (cartão verde = 1 ponto, cartão amarelo = 3
pontos, cartão vermelho considerado como fator eliminatório)
2º Critério - Idade (mais novo)
2 – Melhor Guarda-Redes:
1º Critério - Cartões acumulados Fase Final (cartão verde = 1 ponto, cartão amarelo = 3
pontos, cartão vermelho considerado como fator eliminatório)
2º Critério - Idade (mais novo)
3 – Melhor Marcador:
1º Critério - Cartões acumulados Fase Final (cartão verde = 1 ponto, cartão amarelo = 3
pontos, cartão vermelho considerado como fator eliminatório)
2º Critério - Idade (mais novo)

