
Hockey Summer Games: Torneio 3x3 Póvoa 

 

1- OBJECTIVO 

 

O Torneio3x3POVOA é um evento que é realizado pela Hockey Summer 

Games, produtora do Torneio3x3ADO e que agora chega ao norte para 

promover a festa, o convívio e a competição.  

A realização do presente torneio visa alargar o tempo da prática 

desportiva de todos os atletas, cativar ex-praticantes a matar saudades da 

modalidade, bem como, reunir toda a família do Hóquei em Patins em três fins-

de-semanas de muito convívio. Atualmente os períodos de transição entre as 

épocas desportivas são bastante longos, colocando diversos atletas entre dois 

a três meses afastados dos ringues. 

A Hockey Summer Games apesar da enorme adesão no 

Torneio3x3ADO, pretende com a realização de um evento a norte do país, abrir 

uma possibilidade para todos atletas do norte do país em ter uma experiência 

neste tipo de eventos. 

O torneio em si pretende ser um momento de boa disposição, 

divertimento e convívio para todos aqueles que gostam da modalidade, mesmo 

sendo uma competição, os resultados ficam para segundo plano pois estamos 

num período de festa, e o objetivo passa pela diversão de todos ao longo dos 6 

dias de jogos. 

 

2- VARIANTE 

 

O 3x3 (1 Gr. e 2 jogadores de campo) é uma variante reduzida e 

dinâmica da modalidade, onde se privilegia a criatividade dos atletas. É 

permitido nas segundas partes de cada jogo subtituir o guarda-redes por um 

jogador de campo. 



3- DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

• 1º Torneio – 5 a 7 de Julho 

• 2º Torneio – 26 a 28 de Julho 

 

Local: Pavilhão do Clube Desportivo da Póvoa – Póvoa do Varzim 

Av. Vasco da Gama, 150, 4490 – 410  

 

4- PARTICIPAÇÃO e INSCRIÇÃO 

 

Podem participar todos os atletas federados ou não federados na época 

2018/2019.  

Para a equipa ficar inscrita é necessário a realização de dois pagamentos: 

• Pré-Reserva da Equipa; 

• Inscrição dos atetas; 

A pré-reserva da equipa tem como principal intuito salvaguardar todo o 

evento de alterações de útima hora. Em edições anteriores tivemos equipas a 

desistirem depois de divulgadas, equipas a modificarem atletas várias vezes 

depois do ato de inscrição e atletas inscritos a não marcarem presença no 

torneio sem informar a organização da situação. 

Para a equipa marcar presença no Torneio3x3POVOA será necessário, 

no momento de envio da ficha de inscrição, o pagamento da quantia de 5 euros 

por cada atleta de equipa. (Exemplo: Equipa de 3 atletas : 15 euros; Equipa de 

4 atletas: 20 Euros.). No caso de algum alteta que conste na pré-reserva não 

marcar presença, os 5 euros correspondentes à sua inscrição nao serão 

reembolsados, seja qual for o motivo da ausência. 

 



No sentido inverso, caso a equipa tenha interesse em acrescentar 

jogadores, se o mesmo for feito até 15 dias antes da prova, o preço mantém-se 

de 5 euros, caso a pré-reserva seja realizada num prazo inferior a 15 dias o 

preço passa para 10 euros. 

Se a equipa for toda inscrita num prazo inferior a 15 dias, o preço da pré-

reserva será de 10 euros por atleta. 

Em relação à inscrição dos atletas, o preço mantém-se em 10 euros, 

pagamento este realizado antes do primeiro jogo de cada equipa. 

Na presente edição, fruto da enorme adesão dos anos anteriores, vai 

existir número limite de equipas participantes por fim-de-semana. Cabe a todos 

os atletas procederem à pré-reserva o mais rapidamente possível de forma a 

não perder a oportunidade de participar no Torneio 3x3POVOA. 

 

Escalão Número Limite de Vagas 

5 a 7 de Julho  

(Bambis, Benjamins, 

Escolares, Sub – 13 , 

Sub – 15) 

58 

26 a 28 de Julho 

(Sub – 17, Sub – 20, 

Mistos, Veteranos, 

Séniores Femininos, 

Seniores Masculinos) 

56 

 

 

 

 

 

 



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 participarem 

equipas mistas nos escalões de formação, contudo serão inseridas nos 

modelos competitivos destinados ao género masculino. Nestes casos 

prevalece a regra anterior sendo inseridos no escalão destinado ao elemento 

mais velho da equipa. 

Somente no caso de atletas Séniores, existe um escalão específico para 

equipas mistas. Contudo, as equipas mistas de Séniores que pretendam 

participar no torneio de Séniores Masculinos poderão fazê-lo.  

Sendo assim: 

1º Torneio – 5 a 7 de Julho 

• Bambis; 

• Benjamins; 

• Escolares. 

• Sub-13; 

• Sub-15; 

2º Torneio – 26 a 28 de Julho 

• Sub-17; 

• Sub-20; 

• Séniores Masculinos; 

• Séniores Femininos; 

• Mistos; 

• Veteranos. 

Nas equipas em que o elemento mais velho tem idade de sub-17, podem 

optar por jogar no Torneio de Seniores Masculinos ou no Torneio de Sub-17, o 

mesmo caso se aplica em relação a atletas correspondentes ao escalão de 

Sub-20. 



Por último, equipas compostas por atletas femininas, 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). Cada equipa tem de ter, no máximo, dois responsáveis 

de equipa, não será permitida a entrada de mais nenhuma pessoa para ajudar 

a equipa. Todas as pessoas que não estão indicadas na ficha de inscrição não 

podem entrar na zona reservada aos atletas, responsáveis de equipa, árbitros 

e organização. 

No escalão de Bambis, é permitido a entrada de um responsável de 

equipa por atleta, desde que esteja devidamente identificado na pré-reserva da 

equipa. 

Nota: Todas as pessoas que não estiverem como responsáveis de equipa 

devem-se dirigir para a bancada dedicada ao público. 

 

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 

Seniores Masculinos– 12 minutos, divididos em duas partes iguais, com 

intervalo de 1 minutos. 

Seniores Femininos– 12 minutos, divididos em duas partes iguais, com 

intervalo de 1 minutos. 



Veteranos– 10 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Mistos– 10 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Sub-20– 12 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Sub-17– 12 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Sub-15– 12 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Sub-13– 10 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Escolares– 10 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Benjamins– 8 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Bambis– 8 minutos, divididos em duas partes iguais, com intervalo de 1 

minutos. 

Em qualquer escalão 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, o 

jogo retoma com o início da equipa que sofreu o golo, sendo que a equipa 

adversária apenas pode intercetar a bola fora da área. 

Quando uma equipa chega às 5 faltas de equipa, será punida com um livre 

direto contra si. 

No caso de alguma incorreção na realização das substituições, jogador 

entrar primeiro do que o atleta que sai, tem direito à marcação de um livre-

direto contra a equipa que cometeu a infracção. 



8- TORNEIO DE MISTOS 

 

Esta vertente pretende criar um espaço para equipas mistas onde a 

competição se torna mais equilibrada e mais atractiva para os elementos 

inscritos. 

Os módulos do torneio são idênticos aos restantes escalões, contudo 

tem uma regra básica: Cada equipa não pode ter dentro de pista 3 

elementos do mesmo género. 

 

9- TORNEIO DE VETERANOS  

 

Um espaço dedicado a jogadores que já ultrapassam os 35 anos de 

idade e já nao se encontram inscritos nos campeonatos nacionais de seniores. 

A única regra para a inscrição da equipa, é que todos os elementos inscritos 

cumprirem os requisitos descritos anteriormente. Contudo, é permitido 

jogadores considerados veteranos inscreverem-se no escalão de Séniores 

Masculinos. 

 

10- ARBITRAGEM  

Todo o torneio será dirigido por árbitros nomeados pela Associação 

Patinagem do Porto. 

Para o Torneio3x3POVOA, todos os responsáveis de equipa vão 

assinar um termo de responsabilidade, onde se comprometem a seguir os 

valores e espírito do HockeySummerGames. Caso o mesmo não se 

verifique, as equipas, os atletas ou responsáveis de equipa podem vir a 

ficar afastados do torneio, bem como, em futuras presenças. 

~ 



 

11- MODELO DE COMPETIÇÃO  

 

O modelo do torneio será organizado em função do número de equipas 

inscritas. Se o número de equipas inscritas for reduzido poderá ser aplicado o 

modelo de campeonato, onde todas as equipas jogam entre si, ou o modelo de 

organização por grupos no caso de existir uma adesão maior. Há semelhança 

do Torneio3x3ADO a organização procura dar o maior número de jogos a todos 

os inscritos. Anteriormente ao início da competição as equipas vão ser 

informadas de como será realizado o modelo de competição de cada escalão. 

Todas as equipas participantes vão realizar no mínimo três jogos.  

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 3 – 

0 

Nos jogos a eliminar, caso os jogos terminem empatados, desempate 

será realizado através da marcação de dois livre-diretos para cada equipa, 

caso o empate se mantenha, é realizado morte-súbita. 

 



 

12 – PRÉMIOS 

 

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

participação a todos os jogadores. Os dois primeiros classificados de cada 

escalão vão receber um prémio por equipa. Em cada escalão será também 

entregue um prémio para a equipa menos batida, bem como, para o melhor 

marcador. 

O prémio de equipa menos batida será atribuido através do quociente de 

golos sofridos sobre o número de jogos realizados, enquanto o prémio de 

melhor marcador, será atribuído ao jogador que marcar mais golos no escalão, 

independentemente do número de jogos realizados 

 

13 – All STAR GAME 

 

Um jogo que vai ser com os atletas que mais se destacaram na fase 

regular do evento, quer pela qualidade, pelo exemplo e pelo espírito Hóquei 

Summer Games. Este jogo vai ser realizado nos escalões de Sub-13, Sub-15, 

Sub-17, Sub-20, Veteranos, Séniores Femininos e Séniores Masculinos. Neste 

jogo vão estar 8 jogadores, 2 Guarda-Redes e 6 jogadores de Campo. 

 

O sistema de votação será do encargo dos membros da organização. 

Um jurí composto por 6 pessoas da organização votarão num conjunto de 8 

atletas,no entanto, não se poderá votar em mais do que 2 elementos de cada 

equipa. Os votos serão divulgados  no final dos jogos da fase de grupos.  

 

Neste jogo será oferecido a cada atleta uma T-Shirt representativa do 

evento, sendo que a constituição das equipas será realizada de forma 

aleatória. 

 

 

 



A Hockey Summer Games pretende incentivar a todos os participantes a 

realizar uma boa prestação na prova, mas também valorizar a importância de 

uma atitude correta dentro e fora de campo perante todos os intervenientes. 

Com a realização do All Star Game, queremos dar ao público um jogo de muito 

espetáculo onde vão estar os 8 jogadores que mais se destacaram na fase de 

grupos do torneio. 

 

14 – RESPONSABILIDADES 

 

A HockeySummerGames, não se responsabiliza por qualquer material 

dos atletas que desapareça. No caso de lesão, todo o acompanhamento será 

dado ao atleta, quer no imediato, como no caso de algum problema com maior 

gravidade. 

 

 

15 – CASOS OMISSOS 

 

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

decisão da Organização. 

 

 


