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CAPÍTULOO I
O JO
OGO DE HÓQUEI EEM PATINS – DEFFINIÇÃO E ENQUAADRAMENTO

ARTIGO 1
O JOOGO DE HÓQUEI EM PATINS
1.

O jogo de hhóquei em patins é praticado sobbre uma pista recctangular, de supperfície plana e lisa, sendo disputtado entre duas equipas de 5 (ccinco)
Jogadores ccada uma - um dos
do quais Guarda-RRedes - calçando patins com rodass que estão colocadas paralelamennte ao longo de dois eixos transverrsais
e usando um
m aléu (ou “stick”)
”) para impactar a bola.

2. Cada equipaa começa por ocuupar uma das metades da pista quee lhe couber por sorteio,
s
trocando de posição depoiss do intervalo, e cada
c Jogador proocura
- somente ccom a ajuda do alé
léu (ou “stick”) - inntroduzir a bola nna baliza da equipaa contrária, ou seeja marcar um gollo.
3. Os jogos reaalizam-se em pisttas cobertas ou ao ar livre, na maioor parte das conddições de tempo, de dia ou de noitee, com luz natural ou com luz artificcial.
4. Um ou dois Árbitros Principaais encarregam-sse de fazer cumprrir as Regras de Jogo, sendo ajudados pelo Árbitroo Auxiliar oficialm
mente designado e que
dirige a Messa Oficial de Jogo, que está situadaa na parte exterioor da pista de jogoo, em posição central e junto à vedaação.

ARTIGO 2
TEEMPO NORMAL DE JOGO
1.

Na categoria de SUB-15 MASSCULINO o tempo útil de jogo é de 30 (trinta) minutos, repartido por dois períodos de 15 (quinze) minuttos cada um.

2. Nas categorias de SENIOREES FEMININO, SEENIORES MASCUULINO, SUB-20 MASCULINO
M
e dee SUB-17 MASCUULINO o tempo útil de jogo é de 40
(quarenta) m
minutos, repartido por dois períodos de 20 (vinte) m
minutos cada um.
3. Nas provas e competições de
d clubes realizaddas quer a nível internacional queer a nível nacional, a respectiva eentidade organizaadora - Confederração
Continentall ou Federação Naacional - poderá deliberar que os joogos se disputem com tempos de jogo distintos doss definidos nos pontos anteriores deste
d
Artigo, desdde que de não seja ultrapassado o limite máximo dee 50 (cinquenta) minutos
m
de tempoo útil de jogo, repaartido por dois peeríodos de 25 (vin
inte e
cinco) minutos.
4. Em todas ass categorias, tem de ser concedidoo um intervalo de 10 (dez) minutos, entre o final do primeiro
p
período e o início do segundo período de jogo.

ARTIGO 3
ERROS ARBITRAISS DETECTADOS DURANTE O JOOGO - PROCEDIM
MENTOS DE CORRRECÇÃO
1.

As condiçõees a observar relaativamente à arbitragem das comppetições internacionais e nacionaiss encontram-se ddevida e especificamente estabeleccidas
nos Capítuloos II e III do Regulamento Técnico do
d Hóquei em Pati ns, sendo de relevar que:
1.1 Os Árrbitros são os juízes absolutos em
m pista e as suass decisões, no quue respeita ao joggo, devem ser sem
mpre pautadas pela
p imparcialidadde, pelo
respeeito e pelo cumprimento rigoroso das
d Regras de Jo go e demais Reguulamentos vigentees.
1.2 Nos incidentes ou situuações de jogo excepcionais que nãão estão devidamente explicitados nestas Regras, oos Árbitros terão de as decidir seggundo a
sua cconsciência, tendoo direito a interroomper o jogo sem pre que o entendaam necessário.
1.3 Quando - com o jogo inactivo
i
- os Árbittros Principais see dirijam ao Árbitrro Auxiliar para aclarar uma questtão nas zonas limítrofes à Mesa Oficial de
Jogo – tanto fora com
mo dentro da pistta – não é permittida a presença de
d qualquer jogador ou representaante das equipas, excepto se houver uma
autorrização prévia pellos Árbitros Princcipais.

2. Quando se cconstatar que – por
p lapso ou engaano do Cronometrrista, do Árbitro Auxiliar
A
ou dos Árb
rbitros Principais – foi cometido um
m erro na direcçãão do
jogo, os Árbbitros Principais devem interrompper o jogo de imeediato - se for caso
c disso - e dirrigir-se à Mesa OOficial de Jogo paara acordarem coom o
Árbitro Auxiiliar e o Cronomeetrista quais os procedimentos de correcção a adoptar e qual o tem
mpo de jogo que faaltará disputar, em
e função da situação
específica ddetectada.
2.1 Se a irregularidade fooi detectada fora de pista – seja po
por observação dirirecta do Árbitro Auxiliar,
A
seja porr reclamação que lhe foi apresentaada pelo
Deleggado de uma das equipas – o Árbittro Auxiliar deve aaproveitar a prim
meira interrupção natural do jogo ppara chamar os Árbitros
Á
Principais à sua
preseença e dar-lhes conta do incidente.
2.2 Em qqualquer dos casoos, os Árbitro Prrincipais só execuutarão os proceddimentos de corrrecção previstos nos pontos seguuintes se o incideente foi
detecctado no período máximo de 5 (cinnco) minutos, que se seguiu à sua ocorrência.
3. Se o incidente detectado forr susceptível de afectar, directa ou indirectamentte, o andamento e/ou o resultadoo do jogo – subsstituição irregularr não
detectada, JJogador excluído ou suspenso quee participou indevividamente no jogoo, 10ª falta de equi
uipa não sancionad
ada com livre direc
ecto, etc. – os Árbitros
Principais ddevem acordar enntre si qual é a suua decisão, seja nno sentido de intrroduzirem as corrrecções considerradas pertinentess, seja, em alternaativa,
no sentido dde ser mantido o curso
c
normal do jogo,
j sem que sejaa introduzida qualquer correcção.
3.1 Quando pertinentes, os
o procedimentoss de correcção ppodem implicar a anulação de sanções de naturezaa técnica e/ou disciplinar dos eventuais
infractores e das suass equipas.
3.1.1
Os Árbitros Principais devem começar por asssegurar que o cronómetro
c
seja reposicionado noo tempo de jogo que
q faltaria dispuutar no
momento em que ocorreu a irregularidade e/o u erro em questãão.
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Salvaguardanndo o disposto no ponto 3.2 deste Artigo, serão anuuladas todas as accções do jogo - inncluindo eventuais
is golos – que se tenham
t
verificado noo período do jogoo decorrido posteeriormente ao inncidente que deteerminou os proceedimentos de corrrecção decididoss pelos
Árbitros Principais.
3.2 Os prrocedimentos de correcção indicados no ponto 3.1 aanterior nunca pooderão anular um cartão vermelhoo directo, mas apeenas no que diz respeito
à sannção disciplinar do infractor, tendoo em atenção quee se mantêm cancceladas as sançõees das respectivaas equipas, quer de
d natureza técniica (um
livre directo ou penalttys será canceladdo), quer de natureeza disciplinar (se
será cancelado o power-play
p
relativivo ao cartão verm
melho em questãoo).
3.3 O reccomeço do jogo teerá de ser efectuaado pelos Árbitross Principais tendoo em conta o seguuinte:
3.3.1 Se os Árbitrros Principais decidirem que o joogo seguirá o seeu curso normal, sem a introduçção de correcções, o seu reinício será
assegurado em
e função da interrupção que foi eefectuada para esclarecimento do incidente.
i
3.3.22 Se os Árbitroos Principais decidirem que terão de ser introduzidos procedimentos de correcção, o reinício do jogo terá de ser assegurado
em função daas decisões especcíficas que tiverem
m sido efectuadass.
4. Ressalvandoo o disposto no ponto 4.1 deste Arttigo, quando – poor engano do Cronnometrista e/ou dos Árbitros Prinncipais – qualquerr das meias partees do
jogo seja daada por terminadda antes do tempo de jogo regulam
mentar estipulado, os Árbitros Prrincipais terão dee assegurar – see necessário – quue as
equipas reggressem à pista, ordenando
o
depois o recomeço do joogo com a execuçção de um golpe-duplo, a efectuar na marca do golppe de saída, no ceentro
da pista.
4.1 Depois de acordado coom o Árbitro Auxiliar e com o Cronnometrista qual o tempo de jogo quue falta jogar, os ÁÁrbitros Principais devem assegurrar que
seja rreposta no Cronóómetro a informaçção correspondennte.
4.2 Os Árrbitros Principaiss só ordenarão o recomeço do joggo quando tal posssa ocorrer no peeríodo máximo dee 5 (cinco) minutoos, contados a paartir do
momento em que a meeia parte do jogo havia sido dada p or concluída.
5. Eventuais oou alegadas situaações irregularess e/ou erros graaves ocorridas durante o jogo seerão sempre repportadas pelos Árrbitros Principaiss em
Relatório Coonfidencial, detalhando a sua natuureza e os fundaamentos das deciisões por si tomaadas, seja quantoo a procedimentoos de correcção, seja
quanto à ausência de quaisquuer alterações ao decurso normal do jogo.
3.1.2

ARTIGO 4
ACÇÃO DISCIPLINAR DDOS ÁRBITROS - FORMAS E PROCEDIMENTOS
1.

No exercícioo da acção discipllinar, os Árbitros Principais podem
m recorrer aos seguintes procedimentos e sanções:
1.1 Admooestação verbal, em
e casos de pequuena gravidade, deesignadamente coomportamentos inncorrectos ou atittudes inconvenienntes.
1.2 Exibiçção de um cartão azul, procedendoo conforme dispossto nos pontos 2.11 e 2.2 do Artigo 26 destas Regras..
1.3 Exibiçção de um cartão vermelho, procedendo conforme ddisposto nos ponttos 2.1 e 2.2 do Artigo 27 destas Reegras.
2. Se, antes doo jogo ter o seu início, um Jogador ou outro repressentante duma eqquipa tiver sido exxpulso pelos Árbittros Principais, poderá
p
ser substittuído
no Boletim dde Jogo, sem prejjuízo dos Árbitross Principais proceederem, como lhees compete, à elabboração dum relaatório detalhado dos
d factos ocorriddos e
que determinaram tal puniçãão.
3. Se, no decorrer do intervalo do jogo, um Jogaador ou outro reprresentante duma equipa for expulsso pelos Árbitros Principais, estes terão de assegurrar –
aquando doo reinício do jogo – os procedimentoos estabelecidos nos pontos 2.1 e 2.2
2 do Artigo 27 destas Regras.
4. Os Árbitros Principais tem de ser muito rigorrosos no controlo disciplinar dos representantes
r
daas equipas que occupam o banco dee suplentes – conntrolo
esse em que
ue o Árbitro Auxiliaar deverá também
m colaborar – nãoo permitindo que permaneçam
p
de pé
p mais do que oss 3 (três) represeentantes autorizaddos e
nunca deixaando de punir, com
m a severidade que se justificar, ttodos os protestoos ou gestos públiicos que revelem discordância púbblica com as deciisões
arbitrais.
4.1 Relattivamente ao Treinador Principal das equipas, os Árbitros Principais devem consentir que haja um
m "diálogo esclarrecedor" sobre as
a suas
decissões, desde que efectuado
e
com correcção e desde que a sua duraçãão seja curta, mas não poderão coonsentir que tal diálogo seja longo ou que
se transforme num claaro protesto público, em vez de um
m esclarecimento..
4.2 No enntanto e relativam
mente aos demaiss elementos que inntegrem o banco de suplentes, os Árbitros Principaais não poderão dar tréguas, sancionando
todoss aqueles que gessticulem com os braços, levantandoo-se ou não do baanco.
4.3 Quaissquer elementos do banco que se levantem devem ser – no mínimoo – admoestados verbalmente
v
peloos Árbitros Principais, o que estes devem
asseggurar de forma pública e transparrente, dirigindo-see ao infractor e – caso este já se tenha
t
sentado – eexigir-lhe que se levante e "avisanddo-o" –
atravvés duma sinalétic
ica adequada – de que não pode reppetir tal infracçãoo, sob pena de serr sancionado comm a:
4.3.1

Exibição de um
u cartão azul, see o reincidente é um guarda-redes, jogador de pistta ou Treinador PPrincipal, implicanndo – para o infra
ractor e
para a sua eqquipa – as sançõees adicionais esta belecidas no pontto 2 do Artigo 26 destas Regras.

4.3.22

Exibição de um
u cartão vermelho, se o reincidennte é outro elemeento da equipa em
m questão, implicaando – para ele e para a sua equip
ipa – as
sanções adicionais estabeleciddas no ponto 2 doo Artigo 27 destass Regras.

5. Na parte finnal dos jogos podeem ocorrer situaçções mais compliicadas, sendo impportante que os Árbitros Principaiss não percam a perspectiva dos faactos
e tomem coom serenidade ass decisões mais correctas,
c
não heesitando – sempre
re que necessárioo – em trocar imppressões breves um com o outro para
deliberarem
m qual a melhor decisão
d
a tomar, designadamente se ocorrerem tumultos ou protesstos generalizadoos, sendo aconselhável que os Árbitros
Principais se apoiem mutuam
mente e se mantennham em comuniccação.
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6. CUMPRIMENNTO DAS SUSPENNSÕES TEMPORÁÁRIAS – PUNIÇÃOO DE EVENTUAIS INFRACÇÕES
6.1 Os Joogadores e guardda-redes suspenssos temporariameente do jogo terão de dar cumprim
mento à mesma nnas cadeiras que estão colocadas junto à
Mesaa Oficial de Jogo, não
n podendo em caso
c algum ocupaar o banco de suplentes da sua equipa.
6.2 Se occorrer a violação do disposto no ponto
p
6.1. deste Arrtigo, o Árbitro Auxiliar deve aprovveitar uma interrrupção de jogo paara informar os Árbitros
Á
Princcipais dessa irreggularidade, proceddendo estes de im
mediato à sua expuulsão definitiva doo jogo, com a exibbição dum cartão vermelho.
6.3 Se – para além da violação
v
do dispoosto no ponto 6.1.1. deste Artigo – o Jogador ou Guarda-redes susppenso entrar inddevidamente em pista –
subst
stituindo um colegga de equipa antees de cumprida a totalidade do tem
mpo de suspensãoo – o Árbitro Auxxiliar deve fazer accionar
a
de imediato um
sinal sonoro para que os Árbitros Princcipais sejam avisaados da infracçãoo – e interromperr o jogo de imediat
ato, se for esse o caso
c – e possam logo de
seguida assegurar os seguintes proceddimentos:
6.3.1

Exibição de dois
d cartões verm
melhos, expulsanndo definitivamente do jogo quer o Jogador ou Guuarda-redes infraactor, quer o Treeinador
Principal (naa sua ausência e pela
p ordem indicadda, o Treinador Adjunto,
Ad
ou um doss Delegados ou o CCapitão em pista)

6.3.22

A equipa infraactora terá de joggar em "power-pl ay", atento o dispposto no Artigo 10 destas Regras.

6.3.33

6.4

6.5

O recomeço do
d jogo será efectuado da seguintee forma:
a) Se o jogoo teve de ser interrompido pelos ÁÁrbitros Principaiss por força da infracção em causaa, será marcado um
u livre directo coontra a
equipa dos infractores
b) Se o jogo estava já interrrompido antes d e ocorrer a infraacção em causa, o jogo recomeçaará em função daa acção que motivara a
interrupçção em causa.
Se occorrer a entrada indevida na pista dum Jogador ou Guarda-redes duuma equipa que see encontra a jogaar em "power-playy" – antes de reccebida a
comppetente autorizaçção do Árbitro Auxxiliar – este deve fazer accionar de imediato um sinnal sonoro para qque os Árbitros Prrincipais sejam avvisados
dessaa infracção – e innterromper o jogoo de imediato, see for esse o caso – e possam, logo de seguida, asse gurar os procedimentos já indicaddos nos
pontoos 6.3.1, 6.3.2 e 6..3.3 deste Artigo.
Se, pporém, a entradaa indevida dum Jogador ou Guardda-redes em pista tiver corrido por
p um erro ou eengano do Árbitrro Auxiliar – e poor este
recon
onhecido junto doss Árbitros Principaais – estes terão de assegurar os procedimentos previstos no pontoo 3 do Artigo 3 destas Regras.

7. No Boletim de Jogo apenas terá
t de ser anotada a acção discipplinar exercida peelos Árbitros Prinncipais no que resspeita à exibição de cartões azuis e de
cartões verrmelhos.
8. Relativamennte a cada cartãoo vermelho exibido directamente, oos Árbitros Principais têm de elaborar um Relatóriio Confidencial, onnde serão detalhaadas,
com clarezaa e rigor, as situações e circunstânncias que levaram
m à expulsão do joogo dos infractorees.

ARTIGO 5
DESSEMPATE DO JOOGO – PROCEDIMENTOS A CON
NSIDERAR
Sempre que, noo final de um jogo, seja necessário apurar qual a equipa vencedorra, os Árbitros Principais têm dee garantir o cumpprimento das norrmas e
procedimentos ddefinidos seguidam
mente.
1.

REALIZAÇÃO DE UM PROLONNGAMENTO PARAA DESEMPATE DOO JOGO
1.1 Qualqquer Jogador quee se encontre suspenso no final do tempo normal dee jogo, terá de cum
mprir integralmennte o tempo de suuspensão ainda em
m falta,
antess de participar noo prolongamento do
d jogo.
1.2 Em toodas as categoriaas, tem de ser conncedido um intervvalo de 3 (três) minutos,
m
entre o finnal do tempo reguulamentar e o iníccio do prolongameento do
jogo, sendo efectuado novo sorteio para escolha da meiaa-pista defensiva ocupada por cadaa equipa no primeeiro período do prrolongamento.
1.3 Salvaaguardando o dispposto no ponto 1.44 deste Artigo, o teempo de prolongaamento será o segguinte:
1.3.1
No caso dum jogo da categoriaa de SUB – 15 MAASCULINO, o temppo do prolongameento é de 5 (cinco)
o) minutos, repartido por dois períoodos de
2 (dois) minutos e 30 (trinta) segundos cada um
m.
1.3.2 No caso dum
m jogo das RESTAANTES CATEGORRIAS, o tempo do prolongamento é de 10 (dez) minnutos, repartido por dois períodoos de 5
(cinco) minuttos cada um.
1.4 O proolongamento do joogo terminará no momento em quee uma das equipass consiga marcar um golo, sendo eesta imediatamente declarada venccedora,
devenndo os Árbitros Principais
P
apitar para
p confirmar a sua validação e para
p darem o jogoo por concluído, ssendo dispensada a execução do golpe de
saídaa correspondente.
1.5 No finnal do primeiro período do prolonggamento há um inntervalo com a duuração de 2 (doiss) minutos, durantte o qual as equippas efectuam a trroca de
meia-pista defensiva e dos respectivos bancos de suplenntes.

2. MARCAÇÃOO DE SÉRIES DE GRANDES
G
PENALIDADES (PENALTY
TYS)
Se no final ddo prolongamentoo o resultado do jogo continuar em
mpatado, o apuram
mento da equipa vencedora terá dee ser decidido pela execução de séries de
grandes peenalidades (penalltys) – tantas quantas
qu
forem neecessárias para o efeito – de acordo
a
com as nnormas e procedimentos estabelecidos
seguidamennte.
2.1 Os Árrbitros Principaiss começam por reealizar um sortei o, em plena pistaa e na presença dos
d capitães das duas equipas, para que seja desiggnada a
balizaa onde serão marrcados os penaltys, bem como quall a equipa que inicciará a sua execuçção.
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2.2
2.3
2.4

2.5

Nas sséries de penaltyys para desempaate do resultado do jogo, a execuução do penalty é obrigatoriamentte efectuada atraavés dum único remate
direccto à baliza adverssária, não sendo permitidas
p
quaisqquer recargas
Cada equipa só pode designar
d
para execução dos penalttys os Jogadores que se encontrem
m aptos a continu ar em jogo, ou seeja, aqueles que, estando
e
inscrritos no Boletim de Jogo, não tenhaam sido expulsos nnem estavam a cuumprir – no term
mo do prolongamen
ento – qualquer suuspensão temporáária.
O venncedor do jogo seerá a equipa que tiver obtido mais ggolos, no final da execução de qualquer uma das segguintes série de penaltys:
p
2.4.1 PRIMEIRA SÉÉRIE DE 5 (CINCO
O) PENALTYS
Nesta série, cada equipa executa alternadamennte – através de diferentes Jogaddores, mas tendo eem atenção o dissposto no ponto seguinte
se
– cada um doos penaltys, podenndo manter semp re o mesmo Guarrda-redes quando lhe pertencer a ddefesa da baliza.
a) Se qualquer das equipas tiver
t menos de 5 (cinco) Jogadorees habilitados parra a marcação daas grandes penaliddades, a execuçãoo desta
série de penaltys será asssegurada, de form
ma rotativa, peloss Jogadores disponíveis para o efeiito (guarda redess incluído).
b) Quando se constatar que – antes de conccluída a execuçãoo desta primeira série – uma das equipas já marccou mais golos doo que a
outra eqquipa poderia obteer se obtivesse ggolo em todos os penaltys que lhe faltam executar,, os Árbitros Prinncipais darão o joogo por
terminaddo e consideram apurada
a
como venncedora a equipa que marcou maiss golos.
c) Se no finnal desta primeirra série o resulttado do jogo aindda continuar emppatado, o apuram
mento da equipa vencedora
v
do joggo será
efectuaddo conforme estabbelecido no ponto seguinte.
2.4.22 SÉRIES SUCEESSIVAS DE 1 (UM
UM) PENALTY
Cada equipa executa alternadaamente o penalty de cada série, atté que uma falhe a conversão e a ooutra equipa consiga marcar golo, sendo
esta de imediiato considerada vencedora.
a) Nestas séries,
s
cada equippa pode optar porr utilizar sempre o mesmo Jogador da sua execuçãão, podendo igualm
mente manter sempre o
mesmo Guarda-redes
G
quaando lhe pertenceer a defesa da baliza.
Não é necessário efecctuar a execução dum golpe de saaída para que os Árbitros
Á
Principais procedam à vaalidação de qualquuer golo que sejaa obtido
durannte a marcação das
d séries de granndes penalidades para desempate do jogo.

ARTIGO 6
ACTOS
A
E PROC EDIMENTOS PRRELIMINARES AO
O JOGO
1.

Os Árbitros Principais e o Árrbitro Auxiliar têm
m de apresentar-sse no jogo devidam
mente equipados e com a devida anntecedência, asseegurando que os jogos
tenham início à hora marcada.

2. Até 10 (dez)) minutos antes doo jogo, os Árbitros Principais deveem proceder, na zona
z dos seus vesstuários, ao sorteeio para escolha da
d meia-pista, o qual é
efectuado através do lançam
mento de moeda aoo ar, na presençaa dos Delegados e/ou dos Capitães de cada equipa.
2.1 O Dellegado ou o capitãão da equipa venccedora do sorteio pode optar por uma
u de duas opções:
2.1.1
Escolher a meia
m pista que utilizará na primeir a parte do jogo, cabendo à equipaa adversária a exxecução do golpe de saída para innício do
jogo.
2.1.2 Escolher a exxecução do golpe de saída para iníício do jogo, cabendo à outra equippa a escolha da m
meia-pista que utilizará na primeiraa parte
do jogo.
2.2 Seguidamente, os Árbbitros Principais procedem à esccolha de bola dee jogo, seleccionaando uma das boolas que lhe forem apresentadass pelos
Deleggados ou Capitãess de cada equipa, tendo em atençãoo que:
2.2.1 A equipa que actua na condiçãão de “visitada” – ou que é, como tal,
t considerada – está obrigada a ffornecer as bolass de jogo, em quanntidade
suficiente para a sua efectivaçção.
2.2.22 A equipa “visitante” tem, no enntanto, o direito d e apresentar aoss Árbitros Principaais outras bolas, ppara efeito de esccolha.
3. A pista de joogo tem de ficar disponível para o aquecimento dass equipas com um
ma antecedência de
d 20 (vinte) minuutos, pelo menos, relativamente à hora
oficialmentee marcada para innício do jogo.
4. Imediatamente antes do iníccio do jogo, os Árrbitros Principaiss têm de assegurrar uma saudaçãão formal ao públlico presente, quue tem apenas dee ser
efectuada para um dos ladoss da pista, em frennte ao local reserrvado para as entidades oficiais, mesmo quando estaas não se encontrrem presentes.
4.1 Para além dos Árbitroos Principais, todoos os Jogadores qque vão iniciar o jogo
j estão obrigados a participar nna saudação ao público, sendo facuultativa
a preesença dos Jogadores suplentes.
4.2 Ressalvado o dispostoo no ponto seguintte, tanto os Árbitrros Principais com
mo os Jogadores que participam dda saudação ao público têm de estar com
o equuipamento a utilizar no jogo, não seendo permitido maanter a camisola fora dos calções ou as meias caídaas, nem o uso de fatos de treino.
4.3 A máscara e as luvas de protecção dos Guarda-redes nãão têm de estar colocadas durantee a saudação ao p úblico.
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ARTIGO 7
FALTA DE COOMPARÊNCIA - TOLERÂNCIA PARA INÍCIO OU REINÍCIO DO JOOGO
1.

Relativamennte à hora oficial do início do jogoo, qualquer das e quipas dispõe de uma tolerância de
d 15 (quinze) minnutos para se appresentar na pistaa em
condições dde disputar o jogo.
1.1 Quando, esgotada esta tolerância, qualquer das equipa s não se encontrrar em pista – ouu, embora em pissta, não apresenttar o número mínnimo de
Jogaadores necessárioo para dar início ao
a jogo – os Árbitrros Principais devvem proceder da seguinte forma:
1.1.1
Assegurar a identificação doss Jogadores da eequipa que está em pista em conndições para reallizar o jogo, conffirmando a preseença do
número mínim
mo exigido para o efeito.
1.1.2
Efectuar seguuidamente a saudação ao público, aapitando logo de seguida
s
para dareem o jogo por term
minado.
1.1.3
No Boletim do
d jogo em questão, os Árbitros PPrincipais registaarão, com o detalhe necessário, aas circunstânciass que conduziram
m à sua
decisão de attribuir “falta de coomparência” à eqquipa em questão..
1.2 A equuipa a quem seja averbada
a
uma “faalta de comparênccia” é considerada derrotada no joogo em questão, ppelo resultado de 10-0 (dez golos sofridos
s

e zerro golos marcados
os)

2. Quando se vverificar a imposssibilidade, temporária ou definitivva, de utilização da
d pista de jogo, os Árbitros Princcipais devem conceder uma tolerâância
inicial de 15 (quinze) minutos, findos os quais – e a manter-se ttal impossibilidade
de – terão de ser cumpridos
c
os seguuintes procedimeentos:
2.1 Se foor constatada a existência
e
de um motivo de força m
maior – avaria grave
g
na iluminaçã
ção, inundação ouu pista escorregad
adia, etc. – que im
mpeça a
utilizaação da pista do jogo
j inicialmente marcada, o jogo terá de ser realizado num recinto alternativo, senddo para o efeito concedida
c
pelos Árbitros
Á
Princcipais uma tolerânncia adicional de 90
9 (noventa) minuutos, que inclui já o tempo de transsferência das equuipas de um recintto para o outro.
2.2 Se a impossibilidade de
d utilização do reecinto de jogo ocoorrer por força de avaria ou deficiência reparável, ou por nele se esstar a disputar um
m outro
jogo de hóquei em patins, os Árbitros Principais concedeem uma tolerância adicional de 30 (trinta) minutos ppara que o jogo se possa iniciar.
2.3 Se, em qualquer dos casos
c
referidos nos
n pontos anteriiores deste Artigoo, se constatar que – depois de te
terminada a tolerâância adicional – não foi
possíível resolver a situação em questão, os Árbitros PPrincipais informaarão as equipas de que o jogo nãoo se realizará, reegistando no Boleetim de
Jogo correspondente informação detalhado sobre os facctos que determinnaram a sua decissão.
2.4 Sendo o problema ulttrapassado e podendo o jogo ser realizado, os Árbbitros Principais terão
t
de concedeer 15 (quinze) minutos para que as
a duas
equippas possam fazer o seu “aquecimento” em pista, tem
mpo esse que será contado a partir da hora em quee a pista foi disponnibilizada para o jogo.
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CAPÍTULOO II

CATEGORIAS DE JOGADORESS – ZONAS DE JOGGO, JOGO PASSIVO E “POWER-PLLAY”

ARTIGO 8
CATEGORIAS DOS JOOGADORES, POR SEXO E ESCAALÃO ETÁRIO
1.

Em função do sexo e do seeu escalão etárioo, os Jogadores de Hóquei em Patins
P
são classificados, a nível internacional, naas seguintes cateegorias
competitivas:
1.1 CATEEGORIAS DOS JOOGADORES MASCULINOS

1.2

SUB-15 Massculino

12 a 14 anos

SUB-17 Massculino

13 a 16 anos

SUB-20 Massculino

14 a 19 anos

Senior Massculino

a
= > 14 anos

CATEEGORIAS DOS JOOGADORES FEMIN
NINOS

Senior Fem
minino

= > 14 anos
a

2. A integraçãoo dos Jogadores nas diferentes caategorias efectua--se sempre em fuunção do ano civil do seu nascimennto e o ano em que se disputam as provas
em que for inscrito, conforme se indica seguiddamente:
2.1 JOGAADORES MASCULLINOS DE HÓQUEI EM PATINS
2.1.1
CATEGORIA DE
D SUB – 15 MASSCULINO
O Jogador quue tenha idade mínnima completa dee 12 (doze) anos e que não completee quinze (quinze)) anos até 31 de Deezembro do ano a que se
refere a inscrição.

2.2

2.1.2

CATEGORIA DE
D SUB – 17 MASSCULINO
O Jogador quue tenha idade mínnima completa dee 13 (treze) anos e que não complette 17 (dezassete)) anos até 31 de Deezembro do ano a que se
refere a inscrição.

2.1.3

CATEGORIA DE
D SUB – 20 MASCULINO
O Jogador quue tenha idade míínima completa dee 14 (catorze) anoos e que não complete 20 (vinte) aanos até 31 de Dezembro do ano a que se
refere a inscrição.

2.1.4

CATEGORIA DE
D SÉNIOR MASCCULINO
O Jogador quue tenha idade mínnima completa dee 14 (catorze) ou mais
m anos até 31 de
d Dezembro do aano a que se referre a mesma inscriição.

JOGAADORES FEMININNOS DE HÓQUEI EM PATINS - CATEEGORIA DE SÉNIOOR FEMININO
A Joggadora que tenha idade mínima completa de 13 (treeze) anos e que nãão complete 18 (ddezoito) anos até 331 de Dezembro do
d ano a que se reefere
a insccrição.

3. Para os Joggadores de Hóquuei em Patins com
m menos de 12 (d
(doze) anos, poderão ser definidass outras categorrias pelas Federações nacionais, visando
v
enquadrar aas provas e torneios específicos a organizar nos differentes escalõess etários.

ARTIGO 9
ZONAS DE JOGO - DEFFINIÇÃO DE JOGGO PASSIVO E DE
D ANTI-JOGO
1. ZONAS DO JJOGO
Atento o dissposto no ponto 5 do Artigo 3 do Regulamento
R
Técnnico, a linha divisóória de cada meiaa-pista permite a delimitação, paraa cada uma das equipas,
de duas “zoonas” de jogo – uma
u "ZONA DEFE
FENSIVA" e uma ""ZONA ATACANTE
TE" – a que correspondem diferenntes tempos de posse de bola, conforme
seguidamennte está especificaado.
1.1 ZONAA DEFENSIVA – TEMPO DE POSSE DE BOLA E RESPPECTIVO CONTROOLO
1.1.1
Quando uma equipa assume a posse da bola na sua zona deffensiva, dispõe de 10 (dez) segunndos – contagem
m esta assegurada
da pelos
Árbitros Prinncipais, através da
d sinalética espeecífica – para iniciar uma acção offensiva, asseguraando a condução da bola para a suua zona
atacante, ultrrapassando a linha divisória de meeia-pista.
Depois de um
ma situação de ataque – e ressalvvado o disposto nos
no pontos 2.1.2 deste
de Artigo – a boola pode voltar para a zona defensiva da
1.1.2
equipa que desenvolve uma acção ofensiva, m as depois esta mesma
m
equipa só dispõe de 5 (cinc
nco) segundos parra assegurar que a bola
volte a ser coonduzida para a sua zona atacante .
Quando, depoois de conduzida para a zona ataccante, uma equipaa faz regressar a bola à sua zonaa defensiva, os Árbitros têm de inniciar –
1.1.3
através da siinalética específicca – a contagem ddo tempo de 5 (ciinco) segundos noo momento em quue a bola cruzar a linha divisória dee meiapista.
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Sempre que seja excedido o tempo de posse dde bola na sua zonna defensiva – attento o disposto nnos pontos 1.1.1 e 1.1.2 deste Artigo – cada
equipa é sem
mpre sancionada com
c um livre indiirecto – executaddo nos termos doo disposto no pont
nto 3.2 deste Artiggo – ainda que, anntes de
esgotado o teempo em causa, a bola seja colocadda na parte superrior ou na parte traseira da baliza..
ZONAA ATACANTE – TEEMPO DE POSSE DE BOLA E RESPPECTIVO CONTROLO
1.2.1
Na organização das suas acções ofensivas, quaalquer das equipas deverá procurar rematar à balizza adversária – viisando a obtençãoo de um
golo – mas a sua conclusão deessas acções ter á de ocorrer dentro dum período razoável, não devvendo exceder o tempo
t
de 45 (quar
arenta e
cinco) segunddos de posse de bola
b em cada acçãão ofensiva.
d tempo de possse de bola nas ac ções ofensivas dee cada equipa terrá de ser assegurrado pelos Árbitroos Principais - seeja com
1.2.2 A contagem do
recurso à coonsulta do marcaddor electrónico doo tempo de jogo, seja
s através de coontagem mental - mas consideranddo sempre a obseervação
dos "critérioss" de contagem estabelecidos nos pontos seguintess.
1.2.3 A contagem do tempo de posse
p
de bola nnão pode ser caancelada quando ocorrer qualqueer uma das segguintes situaçõess e/ou
circunstânciaas:
a) A equipa que detém a posse da bola na zon a atacante opta por
p fazê-la regresssar à sua zona deefensiva
b) Foi sanciionada uma falta que favorece a eqquipa que detinha a posse da bola
c) A posse da bola regressa à equipa que a deetinha depois de ocorrer
o
uma das seguintes situaçõões:
Ter sido assinalado um golpe-duplo
Ter ocorrido um remate à baliza adverrsária, sem que a bola tenha tocaddo na sua parte frrontal (trave ou postes)
p
e/ou no guardag
redees, independentem
mente desse remaate ter sido mal executado
e
ou de ter
t ocorrido um rressalto ou desvioo da bola por parrte dum
adveersário ou de um colega de equipa..
1.2.4 Sem prejuízoo do disposto no ponto 1.2.5 destee Artigo, a contagem do tempo de posse de bola apenas pode serr interrompida – sendo,
eventualment
nte, reiniciada se a bola voltar á poosse da equipa quue a detinha – se for
f executado um
m remate da bola á baliza adversárria e se
constate que:
a) A bola em
mbateu ou foi defeendida pelo Guardda-redes adversário;
b) A bola em
mbateu na parte frontal
f
(trave ou ppostes) da baliza adversaria
1.2.5 A contagem do
d tempo de possse de bola será seempre cancelada quando a equipa que detém a possse da bola beneficciar da marcaçãoo de um
penalty ou dee um livre directo..
1.1.4

1.2

2. DEFINIÇÃO DE JOGO PASSIVVO
2.1 Salvaaguardando o dispposto no ponto 2.3 deste Artigo, c onsidera-se que uma equipa atacaante incorre em jjogo passivo quanndo esta – depoiss de ter
iniciaado uma acção ofe
fensiva – ocorre em
e qualquer uma das situações segguintes:
2.1.1
Um ou mais Jogadores
J
beneficciam duma clara ssituação de golo e evitam a sua concretização.
2.1.2 A equipa mantém a posse de bola sem que – depois de transscorrido um perííodo de cerca dee 45 (quarenta e cinco) segundoss – seja
efectuada qualquer tentativa reconhecível
r
de reemate à baliza do adversário, atento o disposto noss pontos 1.2.1 e 2.2 deste Artigo.
2.2 Quando - atentas as disposições
d
do poonto anterior - um
ma equipa incorree em jogo passivo, os Árbitros Prinncipais não podem
m sancionar tal siituação
de im
mediato, uma vez que
q estão obrigaddos a assegurar oos procedimentos definidos nos ponntos 3.1 e 3.2 destte Artigo.
2.3 EXCEEPÇÕES À PUNIÇÃO DE JOGO PASSSIVO
A práática de jogo passsivo será admitidaa, a título excepcioonal, no caso das seguintes situaçõões específicas:
2.3.1 Quando praticado pela equipa que - por ter sid
ido sancionada coom “Power-Play” - está a jogar emm inferioridade nuumérica relativam
mente à
equipa adversária.
2.3.22 Quando se verificar
v
- já na parte final da se
segunda-parte dee um jogo - um resultado
r
em quee uma das equippas tem uma vanntagem
significativa de
d golos marcadoos.
3. PROCEDIMEENTOS DOS ÁRBIITROS PRINCIPAIS NA OCORRÊNCCIA DE JOGO PASSSIVO - AVISO PR
RÉVIO E PUNIÇÃOO
3.1 Quando uma equipa incorrer em jogo passivo, os Árb itros Principais estão
e
obrigados a efectuar – preeviamente e de forma
f
bem visíveel – um
"AVISSO" de que o jogoo poderá ser interrrompido para as sinalar a infracçãão correspondente, "aviso" esse quue – não devendoo ultrapassar o teempo de
40 (qquarenta) segundo
dos de posse de boola em cada acção
ão ofensiva – terá de ser asseguraddo da seguinte forrma:
3.1.1
Um dos Árbittros Principais – de preferência o que está mais peerto do local ondee a bola s encontr
tra – tem de levanntar os dois braçoos bem
para cima daa sua cabeça, para advertir a equuipa atacante de que, a partir dessse momento, disspõe de apenas 5 (cinco) segundoos para
concluir a sua acção ofensiva, rematando à bal iza adversária.
través de sinaléticca gestual específífica – a contagem
m dos 5
3.1.2 Constatando este "aviso", o ouutro Árbitro Princcipal deve iniciar de imediato – atr
(cinco) segunndos concedidos para
p que a equipaa em questão remate à baliza adverrsária.
3.1.3 Se o outro Árbitro Principal não
n iniciar de imeediato tal a contaagem, esta terá de ser também asssegurada pelo mesmo
m
Árbitro que havia
iniciado o "avviso" de ocorrência de jogo passivoo.
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3.2

Semppre que a equipa atacante não conclua a sua acção ofensiva – não rematando
re
à balizaa antes de decorrridos os 5 (cinco)) segundos conced
edidos –
o Árbbitro Principal reesponsável pela contagem do tem
mpo terá de interromper o jogo de imediato, sanncionando a equippa infractora com
m livre
indireecto, o qual – ateento o disposto noo ponto 2 do Artigoo 28 destas Regra
ras – será executaado da seguinte foorma:
3.2.1 Se a bola se encontrava
e
na “zoona defensiva” e nno interior da áreea de penalty da equipa infractora, o livre indirecto será executado num dos
cantos superriores da área da equipa infractoraa, identicamente ao
a estabelecido noo ponto 3.2 do Arttigo 28 destas Regras.
3.2.22 Se a bola see encontrava na “zona
“
defensiva” e atrás da baliza da equipa infraactora, o livre in directo será executado num dos cantos
inferiores da área da equipa innfractora, identicaamente ao estabeelecido no ponto 3.3
3 do Artigo 28 ddestas Regras.
3.2.33 Se a bola se encontrava na “zzona defensiva” dda equipa infractoora, mas fora da sua área de pennalty, o livre indirrecto será executtado no
local onde a bola
b se encontravva no momento daa interrupção.
3.2.44 Se a bola se encontrava na “zona atacante” dda equipa infractoora, o livre indirecto será executaado tal como estaabelecido no pontto 5 do
Artigo 22 desstas Regras, perm
mitindo que a equiipa que beneficia do livre indirecto ponha a bola em
m jogo, sem que seeja necessário respeitar
rigorosamentte o lugar exacto em que a falta fo i cometida.

4. DEFINIÇÃO DE ANTI-JOGO
A prática dee anti-jogo constiitui uma clara vioolação dos princíppios da ética desportiva, ocorrenddo quando a equippa de posse da bola não revela quualquer
intenção de atacar a baliza adversária
a
para marcar
m
um golo, ao mesmo tempoo que a outra equuipa assume uma atitude de passivvidade, sem demoonstrar
qualquer inttenção de ganhar a posse da bola, renunciando assi m, também ela, a qualquer tentativva de marcar um golo.
5. PROCEDIMEENTOS DOS ÁRBIITROS PRINCIPAIS NA OCORRÊNCCIA DE ANTI-JOGO
Quando as 2 (duas) equipass incorrem em anti-jogo,
a
os Árbi tros Principais têm de intervir eficazmente para que seja retomaado o saudável espírito
e
competitivo do jogo, assegurando os seguintes procedimentos:
5.1

5.2

5.3
5.4

Os Árrbitros Principaiss interrompem o jogo e reúnem-se , no centro da pissta, com os capitãães das 2 (duas) eequipas – ou com
m os seus substituutos em
pistaa – avisando-os de que as mesmass devem abandonaar de imediato a prática de anti-joogo, ordenando deepois o reinício do
d jogo com a marcação
dum golpe-duplo, a exeecutar no local em
m que a bola se enncontrava no mom
mento da interruppção.
No caaso deste aviso não surtir efeito, os
o Árbitros Princi pais apitarão de imediato para novva interrupção doo jogo, exibindo um
m cartão azul a caada um
dos ccapitães de equippa – sendo cada um
u deles suspens
nso do jogo por 2 (dois) minutos – e reiniciando de pois o jogo com a marcação dum golpeduploo, a executar no loocal em que a bolaa se encontrava nno momento da interrupção.
No caaso de também esste aviso não surttir efeito, manten do as duas equipaas a prática de annti-jogo, os Árbitroos Principais apittarão de imediato, dando
o jogo por concluído e relatando detalhadamente os facttos ocorridos no respectivo
r
Boletim
m de Jogo.
Se oss Árbitros Princippais não assumirrem a adequada i ntervenção para corrigir o compoortamento anti-d esportivo das duas equipas, comppete ao
membro do Comité Intternacional que essteja presente naa Mesa Oficial de Jogo
J intervir de im
mediato, aproveitaando a primeira interrupção do joggo para
cham
mar os Árbitros Prrincipais à sua presença e exigir quue cumpram com os procedimentoos estabelecidos nnos pontos anteriores deste Artigoo.

ARTIGO 100
“POWER PLAYY” – DEFINIÇÃO E ENQUADRAM
MENTO
1. SANÇÃO DISCIPLINAR DAS EQUIPAS - “POW
WER-PLAY”
“Power-playy” é uma sanção disciplinar que penaliza
p
as equippas cujos represeentantes cometam
m faltas disciplinaares de gravidadde, sendo obrigaddas –
ainda que teemporariamente - a jogar em inferrioridade numéricca face à equipa adversária.
1.1

Se foor exibido um carttão azul e/ou um cartão vermelhoo a um infractor que
q não se enconttra em pista a dissputar o jogo, a suua equipa – ressaalvando
o disp
sposto no ponto 1.44 deste Artigo – é penalizada com o “Power-Play” correspondente, pelo que um seu JJogador terá de ser retirado da pissta, por
indicaação do seu Treinnador.
1.1.1
O Jogador reetirado da pista paassará a ocupar o banco de suplenntes da equipa, um
ma vez que não soofreu qualquer punnição disciplinar.
1.1.2
Consequentemente, o Jogadorr retirado da pistta poderá reentraar no jogo para substituir um seu colega, quando o seu Treinador assim
a
o
entender, maantendo embora a situação de men os um ou dois Joggadores em pista, se for esse o caaso.

1.2

“POW
WER-PLAY” POR INFRACÇÃO SIMPPLES
1.2.1
Quando um representante dum
ma equipa – num ddado momento do jogo, estando esste activo ou interrrompido – cometter uma infracçãoo grave
ou muito gravve, a equipa do infractor será sanccionada com um “power-play”,
“
o qual – salvaguarda
dando o disposto no
n ponto 2 deste Artigo
A
e
em função daa gravidade da inffracção em causaa – terá um dos seeguintes limites máximos
m
de duraç ão:
a) 2 (dois) minutos,
m
quando a infracção tiver ssido sancionada com
c um cartão azzul;
b) 4 (quatro
ro) minutos, quanddo a infracção tiveer sido sancionada com um cartão vermelho.
m questão corresponderá ao mom
mento (tempo de jogo)
j
em que o joogo for
1.2.2 O início da contagem do temppo da sanção do “power-play” em
reiniciado pelos Árbitros, apóss o sancionamentoo do infractor.
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1.2.3

1.3

1.4

1.5.

O termo da contagem do temppo da sanção do “ppower-play” em questão
q
corresponnderá ao momentto (tempo de jogoo) em que:
a) A equipa punida consentir um golo; atentto o estabelecido no ponto 3 deste Artigo; ou
b) Se tennha esgotado o tem
mpo máximo do “ power-play” em questão,
q
competinndo ao Árbitro Auxxiliar informar deesse facto o Deleggado da
equipaa que cumpria tal punição.

DOISS “POWER-PLAY”” DISTINTOS POR ACUMULAÇÃO DDE INFRACÇÕES
Quando – com o jogo interrompido
i
parra sancionamentoo disciplinar de rep
epresentante(s) de uma ou de amba
bas as equipas – se
s verificar a ocorrrência
de infracções adicionaais – cometidas pelo
p mesmo e/ouu outro(s) dos reppresentantes dum
ma das equipas – a equipa em quesstão terá sempre de ser
sanciionada com 2 (doois) “power-play” distintos,
d
os quaiss terão de ser cum
mpridos em confoormidade com as seguintes disposições:
1.3.1
O PRIMEIRO “POWER-PLAY” – que correspoonde à primeira infracção
i
assinala
lada pelos Árbitroos – terá a sua duração, início e termo
definidos em conformidade com o disposto no pponto 1.2 deste Artigo.
1.3.2 O SEGUNDO “POWER-PLAY” – que correspondde às infracções adicionais
a
– será definido tal comoo estabelecido nass alíneas seguintees:
a) A sua duração é estabeleccida em função doo que está dispostto no ponto 1.2.1 deste Artigo;
b) O seu iníício será coincidente com o momennto (tempo de joggo) em que ocorrer o termo do prim
meiro “power-playy”;
c) O seu terrmo decorrerá doo disposto no pontto 1.2.3 deste Artiigo
1.3.3 O reinício do jogo será sempre efectuado com a acção técnica que
q seja correspoondente à decisãoo arbitral que origginou a sua interrrupção,
independenteemente dos acontecimentos que te nham ocorrido poosteriormente.
SANÇÇÃO DISCIPLINARR DAS EQUIPAS QUANDO
Q
OCORREEM INFRACÇÕES SIMULTÂNEAS
Quando – em simultânneo ou no mesmo momento de jogoo – ocorrer a susppensão ou expulsãão definitiva do m
mesmo número de representantes (atletas
(
e/ouu outros) de cada equipa, a sanção de “power-play” não é aplicada, peelo que:
Poderão ser asseguradas as substituições
1.4.1
s
nec essárias para reppor a paridade doo número de jogaddores em pista quue existia imediataamente
antes das infracções em questtão, com ressalvaa do disposto nos pontos 1.4.2 e 1.4.3 deste Artigo.
1.4.2 Quando uma das equipas não tiver no seu bannco de suplentes jogadores disponníveis para asseggurar as substituuições necessáriaas para
repor a pariddade aludida no poonto 1.2 deste Art igo, cada uma das equipas terá de cumprir a sançãão de “power-playy” que lhes corressponda,
sem efectuarr a substituição doos infractores.
1.4.3 Quando – já depois
d
de ocorriddas as substituiçõões referidas no ponto
p
1.4.1 deste Artigo
A
e com o joggo ainda interrom
mpido – uma das equipas
e
for sancionadda com novo “pow
wer-play”, em razzão de novas infrracções cometidas pelos seus reprresentantes – sej
eja(m) ele(s) ou não
n o(s)
mesmo(s) rep
epresentante(s) quue fora(m) ou iriaa (m) ser sanciona
nado(s) disciplinarrmente – os Árbittros terão de:
a) Sancionaar a equipa do(s)) infractor(es) em
m questão com um
u “power-play” adicional, atentoo o disposto no ponto
p
1.3 deste Artigo
A
e
aplicando, se for caso disso, o disposto no ponto 2 deste Arttigo
b) Proceder à anulação das substituições quue haviam sido effectuadas, uma veez que, aquando ddo reinício do joggo, as equipas terrão em
pista um número distinto de jogadores, tenndo em atenção quue:
A eqquipa que foi sanncionada com do is “power-play” distintos apenas poderá ter 3 (tr
três) Jogadores em
e pista, Guardaa-redes
incluuído;
A ouutra equipa que fooi apenas sancionaada com um “pow
wer-play”, terá 4 (quatro)
(
Jogadorees em pista, Guarda-redes incluídoo.
INFRACÇÕES ADICIONNAIS COMETIDASS APÓS REINÍCO DDO JOGO POR UM
M INFRACTOR QU
UE CUMPRIA UMAA SUSPENSÃO TEEMPORÁRIA
Se, ddepois de reiniciado o jogo, um Jogador ou Guardaa-redes – que esttava a cumprir um
ma suspensão teemporária junto à Mesa Oficial de Jogo –
incorrrer em nova infraacção grave ou muito
m grave, os Árbbitros Principais terão de assegurar os seguintes pprocedimentos:
1.5.1
Interromper o jogo de imediatto e – atento o ddisposto no pontoo 1.8 do Artigo 27 – sancionar o inffractor com um cartão
c
vermelho directo
determinandoo a sua expulsão definitiva
d
do jogo e o abandono do banco de suplentes,
1.5.2 Sancionar a equipa
m um novo “poweer-play”, atento o disposto nos ponntos 1.2 e 2 do Artiigo 10 destas Regrras.
e
do infractoor em questão com
1.5.3 Reiniciar o jogo com a execuçãão de um livre dirrecto contra a equuipa do infractor.

2. SANÇÕES DDISCIPLINARES APLICADAS
A
A UMAA EQUIPA QUE ESSTAVA A JOGAR COM APENAS TR
RÊS JOGADORES OU A ISSO IRIA SER
S OBRIGADA
Quando umaa equipa estava a jogar com apenaas três Jogadoress, Guarda-Redes incluído – ou, quee a isso iria ser oobrigada, atento o disposto no pontto 1.3
deste Artigoo – tiver de ser noovamente sancionnada por força dee uma ou mais infrracções cometidaas pelos seus reprresentantes, terãão de ser assegurradas
pelos Árbitrros os seguintes procedimentos:
p
2.1 Havendo um substitutoo disponível, o joggo poderá prossegguir, atento o dispposto no ponto 2.3 deste Artigo, seem que haja lugarr à aplicação de um novo
“powwer-play”, emboraa – e em contrapaartida – o “tempoo máximo” do “poower-play” que coorresponderia à ffalta em questão tenha de ser adiccionado
ao tempo que ainda falte cumprir relatiivamente ao últim
mo “power-play” com que a mesma equipa havia sidoo anteriormente sancionada.
s
2.2 Não hhavendo substitutto disponível, o joggo será dado por concluído pelos Árbitros,
Á
atento o disposto no pontoo 3.2 do Artigo 11 destas Regras.
2.3. Quando, nos termos do disposto no ponnto 2.1 deste Artiggo, se verificar o prosseguimento
p
do
d jogo, os infracttores terão sempre de cumprir a punição
p
discipplinar que lhes coorrespondam, pello que – tratandoo-se de um guardda-redes ou outroo jogador que esttava em jogo – esste terá de abanddonar a
pista, sendo depois suubstituído por um guarda-redes ouu jogador suplentee, o que poderá im
mplicar os proceddimentos previstoos no ponto 5.1 doo Artigo
16 destas Regras quanndo for necessário substituir um guuarda-redes por um jogador de pissta.
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3. ANULAÇÃO DA SANÇÃO DE “POWER-PLAY” EM RESULTADO DDO SOFRIMENTO DE UM GOLO
Se a equipa que joga em inferioridade numérica sofrer um goloo, pode assegurarr a entrada imediata em pista de uum seu jogador – por cada golo soofrido
por uma equ
quipa apenas podee ser anulada umaa das sanções de “power-play” desssa equipa – mas nunca a reentradda de um Jogador ou Guarda-Redess que
esteja excluuído ou a cumprir uma suspensão temporária do joggo, o qual terá sem
mpre de cumprir a totalidade da saanção disciplinar que
q lhe corresponnda.
3.1 A enttrada em pista doo jogador substituto pode ocorrerr mesmo que - na
n sequência do livre
li directo ou do penalty que tennha sido assinalad
ado pela
infraacção que originou
ou o “power-play”” – o golo sofrido possa ter ocorriido de imediato, determinando
d
quee a equipa em questão acabasse por
p não
ser eefectivamente punnida.
3.2 Se occorrer um golo váálido a favor da equipa que está a cumprir o “power-play”, tal situaçção não implica a alteração da punnição em curso, pelo que
a referida equipa terá de continuar a joogar com o mesm o número de jogaadores.
3.3 Sem prejuízo do dispoosto ponto 5 do Arrtigo 18 destas Reegras, quando ocorrer um golo obtido por um Jogaador na sua próprria baliza - em reesultado
de um
ma acção delibera
rada e intencional,l quando a sua eqquipa se encontrav
ava a jogar em "poower-play" - o gollo em questão nunca terá qualquerr efeito
no termo do “power-pplay" em questão, cuja duração perrmanecerá inalterrada.
4. EXEMPLOS DE ALGUMAS SITTUAÇÕES DE JOGGO E DOS CORREESPONDENTES PRROCEDIMENTOS ARBITRAIS
A
4.1

PRINNCÍPIO SUBJACENNTE A TODOS OS EXEMPLOS APREESENTADOS SEGGUIDAMENTE – AC
CÇÃO TÉCNICA NNO RECOMEÇO DO
O JOGO
Relattivamente aos exeemplos apresentados seguidament e - pontos 4.2 a 4.8,
4 inclusive - os Árbitros terão seempre de ordenarr o recomeço do jogo em
funçãão da situação quue havia originadoo a sua interrupçção, determinandoo que seja executtada a acção técnnica estipulada naas Regras de Joggo para
cada caso em concretto, independentem
mente dos factos oocorridos posteriormente à referidda interrupção dee jogo.

4.2

CARTTÃO AZUL EXIBIDDO A UM JOGADOR QUE SE ENCONNTRAVA EM PISTAA
4.2.1 O Jogador infractor é sancionnado com a suspeensão do jogo porr 2 minutos, integralmente cumpri dos numa cadeiraa, junto à Mesa doo Jogo.
Finalizado estte tempo de suspensão, o Jogador infractor regressará ao seu banco de suplentes, ficcando disponível para reentrar no jogo.
4.2.22 A equipa do infractor é sancioonada com um poower-play - passaando assim a jogaar com menos um
m Jogador em pissta – que terá a duração
máxima de 2 minutos, podendoo terminar antes ddisso se a equipa sancionada consentir um golo.

4.3

CARTTÃO AZUL EXIBIDDO A UM JOGADOR QUE SE ENCONNTRAVA NO BANCCO DE SUPLENTEES E QUE JÁ HAVVIA ACUMULADO 2 CARTÕES AZUIS
4.3.1 Logo após a exibição
e
deste cartão azul – e porr força da acumula
lação no jogo de 3 cartões azuis – tterá de ser igualm
mente exibido um cartão
vermelho ao Jogador infractorr, que é sancionaddo com a expulsão definitiva do joggo, abandonando dde imediato o banco de suplentes.
4.3.22 A equipa do infractor é sancioonada com um poower-play - passaando assim a jogaar com menos um
m Jogador em pissta, atento o dispoosto no
ponto 4.3.3 que
q se segue - que terá a duraçãoo máxima de 2 minutos – tempo esste que correspon
onde ao cartão azzul inicialmente exxibido –
podendo term
minar antes disso se a equipa sanc ionada consentir um golo.
4.3.33 Compete ao Treinador Principal da equipa saancionada indicarr qual o Jogador que terá de sa ir da pista para que o power-plaay seja
cumprido, Jogador esse que ocupará o banco dde suplentes, ficanndo disponível parra reentrar no joggo.

4.4

CARTTÃO AZUL EXIBIDDO A UM JOGADOR EM PISTA.
NA SSEQUÊNCIA DE PRROTESTOS, COM O JOGO AINDA INNTERROMPIDO, É EXIBIDO CARTÃO VERMELHO AO DELEGADO DA EQUIPA
E
DO INFRAACTOR.
4.4.1 O Jogador innfractor é sancionnado com suspennsão do jogo por 2 minutos, integrralmente cumpriddos numa cadeiraa, junto à Mesa doo Jogo.
Finalizado estte tempo de suspensão, o jogador regressará ao seeu banco de suplentes, ficando dispponível para reenttrar no jogo.
4.4.22 O Delegado da equipa do infracctor é expulso deffinitivamente do jogo, abandonandoo de imediato a zoona do banco de suplentes.
s
4.4.33 A equipa do innfractor é sancionada com dois poower-play distintoos - passando asssim a jogar com m
menos dois Jogado
dores em pista – atento o
estabelecido nos pontos seguintes.
4.4.44 O primeiro poower-play terá a duração máxima de 2 minutos, poddendo terminar anntes disso se a eqquipa sancionada consentir um goloo.
4.4.55 Ocorrendo o final do primeiro power-play, a eqquipa sancionada passa a jogar com menos um jogaador em pista, fazzendo entrar no joogo um
dos seus jogadores suplentess disponíveis e inniciando, assim, o cumprimento do segundo powerr-play, que terá a duração máxim
ma de 4
minutos, podeendo terminar antes disso se a equuipa sancionada consentir
c
um golo.

4.5

CARTTÃO AZUL EXIBIDDO A UM JOGADOR EM PISTA.
NA SSEQUÊNCIA DE PRROTESTOS, COM O JOGO AINDA INNTERROMPIDO, É EXIBIDO UM NOVO CARTÃO AZULL AO MESMO JOGGADOR.
4.5.1 O Jogador inffractor é sancionado com a suspe nsão do jogo por 4 minutos – 2 miinutos por cada um dos cartões azzuis exibidos - quee serão
integralmente cumpridos numa cadeira, junto à Mesa do Jogo. Finalizado
F
este tem
mpo de suspensãoo, o Jogador infraactor regressará ao seu
banco de supplentes, ficando disponível para reeentrar no jogo.
4.5.22 A equipa do innfractor é sancionada com dois poower-play distintoos - passando asssim a jogar com m
menos dois Jogado
dores em pista – atento o
estabelecido nos pontos seguintes.
4.5.33 O primeiro poower-play terá a duração máxima de 2 minutos, poddendo terminar anntes disso se a eqquipa sancionada consentir um goloo.
4.5.44 Ocorrendo o final do primeiro power-play, a eqquipa sancionada passa a jogar com menos um jogaador em pista, fazzendo entrar no joogo um
dos seus jogaadores suplentes disponíveis e inicciando, assim, o cumprimento
c
do segundo power-pplay, que terá tam
mbém a duração máxima
m
de 2 minutos, podendo terminaar antes disso se a equipa sancionada consentir um golo.
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4.6

CARTTÃO AZUL EXIBIDDO A UM JOGADOR EM PISTA.
NA SSEQUÊNCIA DE PRROTESTOS, COM O JOGO AINDA INTERROMPIDO, É EXIBIDO UM CARTÃO
C
AZUL A OOUTRO JOGADORR DA MESMA EQUIPA E
QUE ESTAVA IGUALMENTE EM PISTA.
4.6.1 Cada um dos Jogadores infracctores é sancionaado com a suspennsão do jogo por 2 minutos, que seerão integralmentte cumpridos – poor cada
um deles - nas
n cadeiras colocadas junto à MMesa do Jogo. Finalizado este tem
mpo de suspensãão, cada um dos Jogadores infraactores
regressará ao
a seu banco de suplentes, ficando disponíveis para a sua reentrada no
n jogo.
4.6.22 A equipa doss infractores é saancionada com doois power-play diistintos - passanndo assim a jogarr com menos dois
is Jogadores em pista
p –
atento o estaabelecido nos ponttos seguintes.
4.6.33 O primeiro poower-play terá a duração máxima de 2 minutos, poddendo terminar anntes disso se a eqquipa sancionada consentir um goloo.
4.6.44 Ocorrendo o final do primeiroo power-play, a eqquipa sancionada passa a jogar coom menos um pattinador em pista,, fazendo entrar no
n jogo
um dos seuss jogadores supleentes disponíveis e iniciando, assim, o cumprimennto do segundo ppower-play, que terá
t também a duração
máxima de 2 minutos, podendoo terminar antes ddisso se a equipa sancionada consentir um golo.

4.7

CARTTÃO VERMELHO EXIBIDO
E
A UM JOGADOR EM PISTAA.
NA SSEQUÊNCIA DE PROTESTOS,
P
COM
M O JOGO AINDDA INTERROMPIDDO, É EXIBIDO UM
U CARTÃO VERRMELHO AO MECCÂNICO DA EQUIPA DO
INFRACTOR.
4.7.1 Tanto o Jogaador infractor coomo o Mecânico da mesma equipa serão sancionaados com a expuulsão definitiva doo jogo, abandonando de
imediato a zoona do banco de suplentes (o jogaddor terá de regresssar aos seus vesstiários).
4.7.22 A equipa doss infractores é saancionada com doois power-play diistintos - passanndo assim a jogarr com menos dois
is Jogadores em pista
p –
atento o estaabelecido nos ponttos seguintes.
4.7.33 Compete ao Treinador
T
Principal da equipa sanccionada indicar quual o outro Jogador que, para além
m do infractor, terá de sair da pistta para
quer os poweer-play sejam cum
mpridos, Jogador esse que ocuparáá o banco de suplentes, ficando dissponível para reenntrar no jogo.
4.7.44 O primeiro poower-play terá a duração máxima de 4 minutos, poddendo terminar anntes disso se a eqquipa sancionada consentir um goloo.
4.7.55 Ocorrendo o final do primeiro power-play, a eqquipa sancionada passa a jogar com menos um jogaador em pista, fazzendo entrar no joogo um
dos seus jogadores suplentess disponíveis e inniciando, assim, o cumprimento do segundo powerr-play, que terá a duração máxim
ma de 4
minutos, podeendo terminar antes disso se a equuipa sancionada consentir
c
um golo.

4.8

CARTTÃO AZUL EXIBIDDO A UM JOGADOR EM PISTA, QUUANDO A SUA EQUIPA
E
ESTÁ A JOGAR
J
COM APEENAS 3 JOGADORRES EM PISTA, POR
P SE
ENCOONTRAR A CUMPRIR DOIS POWERR-PLAY DISTINTOOS.
Questãão prévia:
A equipa doo infractor estava a jogar com apena
nas 3 jogadores em
m pista, por se enccontrar a cumprir uma sanção de doois power-play
distintos, oss quais – no momennto da infracção em
m causa – haviam sid
ido fixados da seguin
inte forma (como me
mero exemplo):
a) O prim
meiro power-play hav
avia sido fixado no te
tempo máximo de 2 minutos,
m
dos quais faltavam ainda cummprir 1 minuto;
b) O seguundo power-play havia
ha sido fixado noo tempo máximo de
d 4 minutos, com início no termo do primeiro power--play (ou seja,
momennto a partir do quall a equipa sancionadda poderá fazer reeentrar em pista 1 joggador, passando ass
ssim a ter 4 jogadore
res em pista).

4.8.1
4.8.22

4.8.33

O Jogador infractor é sancionnado com a suspeensão do jogo porr 2 minutos, integralmente cumpri dos numa cadeiraa, junto à Mesa doo Jogo.
Finalizado estte tempo de suspensão, o Jogador infractor regressará ao seu banco de suplentes, ficcando disponível para reentrar no jogo.
Se não houveer um substituto disponível,
d
o jogo terá de ser dadoo por concluído peelos Árbitros, de acordo com o estipulado no pontoo 3.2 do
Artigo 11 destas Regras. Não seendo esse o caso , a equipa do infractor fará entrar no jogo um dos sseus jogadores suuplentes disponíveeis, por
forma a continuar a manter 3 jogadores em pissta, atento o dispoosto no ponto seguinte.
O segundo power-play a cum
mprir pela equipa do infractor serrá agravado em 2 minutos, com iinício no termo do
d primeiro poweer-play,
passando a teer uma duração máxima
m
de 6 minuutos, podendo no entanto
e
terminar antes disso se a eequipa sancionada consentir um goolo.
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CAPÍTULO III

EQUUIPAS DE HÓQUEII EM PATINS

ARTIGO 11
EQUIPASS DE HÓQUEI EM
M PATINS – COM
MPOSIÇÃO E ENQUADRAMENTOO
1. O jogo de HHóquei em Patinss é disputado porr duas equipas dde 5 (cinco) Jogaadores – 1 (um) Guarda-redes e 4 (quatro) Jogaadores de pista – sendo
obrigatório que na composição das equipas exxista sempre 1 (um
m) Guarda-redes suplente.
1.1.
1.2

É obrrigatório que hajaa um Guarda-redees no banco de suuplentes até final do jogo, excepto se o seu abando no for motivado por razões discipplinares

(expuulsão) ou por lesãão que seja impeditiva da sua particcipação no jogo.
Cada equipa pode, adiicionalmente, utiliizar 4 (quatro) ouutros Jogadores suplentes – que podem ser Jogaddores de pista (aa opção mais com
mum) ou
Guarrda-redes – possibbilitando, assim, que
q cada equipa ppossa inscrever no Boletim de Jogoo um máximo de 110 (dez) Jogadorees, dos quais pelo menos
2 (doois) têm de ser Guuarda-redes.

2. Nas COMPEETIÇÕES INTERNAACIONAIS DA CAATEGORIA DE SENNIORES MASCULLINOS reservadass às selecções n acionais dos paísses membros da FIRS e
disputadas em dias sucessivos, cada equipa pode
p inscrever neessa competição um máximo de 11 (onze) Jogadoress – dos quais pelo
lo menos 3 (três)) têm de
ser Guarda--redes – sem prejjuízo de, em cada jogo, ter de ser ccumprido o que está estabelecido no
n número anterioor.
3. Para que um
m jogo se possa iniciar, cada equippa tem de aprese ntar – sob pena de
d lhe ser averbaada uma “falta dee comparência” – um mínimo de 5 (cinco)
Jogadores eem condições aptas para jogar, inccluindo obrigatori amente 2 (dois) Guarda-redes,
G
um efectivo e outro suplente.
3.1 No eentanto, a equipa em causa poderá – em qualquerr momento do jogo
go – fazer entrar em pista os resttantes Jogadores, desde que os mesmos
m
tenhaam sido prévia e devidamente
d
inscritos no Boletim dde Jogo.
3.2 Se noo decorrer de um
m jogo, em consequência de lesõees ou sanções, um
ma equipa ficar em
e pista com apeenas 2 (dois) Joggadores – Guardaa-redes
incluí
uído – os Árbitros Principais têm de
d suspender o joogo de imediato e dá-lo por terminnado, indicando noo Boletim de Jogo as circunstâncias que
deterrminaram tal deciisão, detalhando:
3.2.1

Se tal situaçãão foi determinadda, essencialmentte, pelas expulsõees ocorridas ou pelo
p abandono injuustificado de alguuns Jogadores, siituação
em que a enttidade organizadoora determinará o averbamento duma ““falta de coomparência” à eqquipa faltosa e a sua derrota no joogo em
questão.

3.2.22

Se tal situaçãão ocorreu por incidentes anormaiis ocorridos no jogo, que determinaram lesões incappacitantes nos Joogadores que tiveram de
abandonar a pista, situação em
e que a entidadde organizadora poderá optar pella repetição do joogo, no seu todoo ou em parte, attento o
momento em que foi definitivamente suspenso o jogo em questão.

4. Por constituuir uma violação muito grave da ética desportiva, nenhuma equipa – que tendo Joggadores disponíve
veis no seu bancoo de suplentes e aptos
a
a
entrar em ppista – se poderrá estar em jogoo com um númerro de Jogadores inferior ao perm
mitido, situação qque a ocorrer determinará os segguintes
procedimenntos por parte doss Árbitros Principais:
4.1 Efecttuar a imediata innterrupção do joggo, exibindo um ccartão vermelho ao
a Treinador prinncipal ou – na sua
ua falta e por orddem de preferênccia – ao
Treinnador Adjunto, ou a um dos Delegaddos da Equipa ou aao capitão de equipa em pista.
4.2 Assegurar o sancionam
mento disciplinar da equipa infracttora com o powerr-play corresponddente, atento o dissposto no Artigo 10 destas Regras.
4.3 Assegurar que a equippa infractora manntém em pista o nnúmero de Jogadoores permitido pelas Regras de Jo go, ou seja, se a equipa
e
infractora jogava
com um Jogador a meenos, terá de manter tal situação ddurante o power-pplay.
4.4 Assegurar a punição técnica da equipa infractora com a marcação de um
m livre directo.
5. A inscrição oficial no Boletim
m de Jogo e a identificação dos JJogadores de cadda equipa – incluiindo os Guarda-rredes – é efectuaada através de núúmeros
distintos – entre 1 (um) a 99
9 (noventa e novve), inclusive, sem
m utilização do número
n
zero – os quais são inseriidos, obrigatoriam
mente, nas camissolas e,
opcionalmennte, nos calções de
d jogo.

ARTIGO 122
BANCO DE
D SUPLENTES – REPRESENTAANTES DAS EQU
UIPAS NO JOGOO
1.

De acordo ccom o estabeleciddo no ponto 4 do Artigo
A
13 do Regulaamento Técnico do
d Hóquei em Patins, cada equipa teem o direito a inteegrar 12 (doze) doos seus
representanntes no “banco dee suplentes”, designadamente:
1.1 5 (cin
inco) Jogadores suplentes, incluindo, no mínimo, 1 (uum) Guarda-redess.
1.2 2 (doois) Delegados da equipa
1.3 1 (um
m) Treinador Princcipal
1.4 1 (um
m) Treinador Adjunnto (ou Preparadoor Físico)
1.5 1 (um
m) Médico
1.6 1 (um
m) Massagista (ouu Enfermeiro ou Fis
isioterapeuta)
1.7 1 (um
m) Mecânico (ou Ecónomo)
Ec
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2. Durante cadda parte do jogo, cada uma das equuipas tem de ocuppar o banco de suuplentes que está colocado diante da sua zona defensiva, trocando de lugar
entre si durrante o intervalo.
3. No decorrerr do jogo, todos os
o elementos quee integram o Ban co de Suplentes de cada Equipa teerão de permaneecer sentados, com excepção de 3 (três)
representanntes de cada equipa – sendo um deles
de o Treinador PPrincipal – que poodem permanecerr de pé, junto à taabela exterior quee fica diante do baanco de
suplentes reespectivo.
3.1 Com excepção dos Joggadores suplentes, todos os dema is representantess das equipas quee estejam inscritoos no Boletim de Jogo
J e integrem o banco
de suuplentes, têm de ser portadores de
d uma credenci al emitida pelo Comité
C
Organizadoor da competiçãoo – identificando o seu portador (equipa
(
repre
resentada, nome e função) e com footografia a cores – e que tem de esstar colocada ao pescoço.
3.2 Em ccaso de extravio ou perda da credencial, a preseença do representante no banco de suplentes nãão poderá ser permitida pelos Árbitros
Á
Princcipais, a menos quue a Comissão Organizadora da com
mpetição o autorize expressamentte.
4. Sempre quee for constatada qualquer
q
anomaliaa, sem gravidade,, no banco de supplentes de qualqueer das equipas, oss Árbitros Princippais ou o Árbitro Auxiliar
A
devem aguaardar uma interruupção do jogo para solicitarem ao DDelegado da equippa em questão que assegure a imeddiata correcção da
d situação.
5. Se for constatada uma situação de grave infrracção disciplinarr com origem no banco de suplentes de qualquer daas equipas, os Árrbitros Principais devem
proceder coomo estipulado noo Artigo 23 destass Regras.
6. Perde o direeito de integrar o “banco de suplenntes” qualquer Joogador ou representante duma equuipa a quem tenhaa sido exibido um cartão vermelho, sendo
expulso peloos Árbitros Princiipais.
6.1 Os Joogadores a quem
m tenha sido exibido um cartão azuul, sendo suspenssos do jogo, têm de ocupar tempoorariamente uma das cadeiras colocadas
entree o banco de supleentes e a Mesa Official de Jogo.
6.2 Quando, contrariando as ordens expreessas dos Árbitroos Principais e/ou do Árbitro Auxiiliar, se verificar a presença no "banco
"
de suplenttes" de
qualqquer elemento que – por ter sido expulso ou por ooutro motivo – nãão está devidamennte habilitado parra o efeito, os Árrbitros Principais devem
soliciitar a intervençãoo policial para garrantir que as suass determinações sejam cumpridas.
7. Para além ddos Jogadores suuplentes de cada equipa, aquando duma substituiçãão, apenas o Médico e/ou o Massaagista podem– depois
de de expressa
samente
autorizadoss pelos Árbitros Principais – entrrar em pista par a prestar assistência a um Jogador, mesmo na eeventualidade de terem sido expuulsos e
excluídos doo banco de suplenntes.
7.1 Se a entrada em pissta do médico e//ou do massagissta ocorrer sem a prévia autorização dos Árbitrros Principais, estes
e
devem adm
moestar
verbaalmente os infractores, depois de prestada
p
a assist ência ao Jogadorr lesionado.
7.2 Se houver reincidênccia na infracção referida no pontto 7.1 anterior, os
o Árbitros Princcipais devem exi bir o cartão verrmelho aos infractores,
expullsando-os do bancco de suplentes, depois
d
de prestadda a assistência ao Jogador lesionaado.

ARTIGO 133
ACCÇÃO E INTERVVENÇÃO DOS GUUARDA-REDES NO
N JOGO
1. Tal como oss demais Jogadores, o Guarda-redes deve apoiar-see nos seus patins, beneficiando em
mbora – mas apennas enquanto perrmanecer na sua área
á de
penalty – dee direitos especiaais na defesa da sua baliza, conform
me estabelecido seguidamente.
s
1.1
1.2

1.3
1.4

Na teentativa de defendder um remate ou de evitar que a ssua equipa sofra um
u golo, o Guardaa-redes pode ajoeelhar-se, sentar-sse, deitar-se ou raastejar,
podendo deter a bola com
c qualquer parrte do seu corpo, mesmo que em contacto temporárrio com a pista.
Depois do Guarda-redes efectuar a deffesa da sua balizaa, deve levantar-sse e colocar-se soobre os seus patinns, embora possaa manter um dos joelhos
apoiaado no solo, exceppto quando for exxecutado um livree directo ou um penalty
p
contra a sua
s equipa, atentoo o estabelecido no ponto 3 do Artigo 29
destaas Regras.
Se o Guarda-redes deeixar cair a sua máscara
m
e assim defender um rem
mate à sua balizaa, não há lugar à marcação de quaalquer falta, deveendo os
Árbitros Principais aplicar a "lei da vanntagem" e só depoois – se for caso disso
d – interrompper o jogo para reecolocação da mááscara do Guarda--redes.
Quando o guarda-reddes efectua uma intervenção corrrecta e não faltoosa na defesa daa sua baliza - im
mpactando a bolaa, que acaba por entrar
direcctamente na baliza
za adversária, sem
m ser jogada ou se
sem ser tocada poor qualquer outro jogador em pistaa – conseguindo obter um golo para a sua
equippa, esta situação terá
t sempre de ser validada pelos Árbitros Principaais, atento o dispoosto no ponto 1.2.44 do Artigo 18 destas Regras.

2. Na sua áreaa de baliza, o Guarrda-redes não podde, de forma intenncional, impedir que
q a bola seja joggada, não lhe senddo permitido:
a) Agaarrar ou prender a bola com a(s) a(s)
a mão(s);
b) Deitar-se em cima da
d bola;
c) Preender a bola entre as suas pernas e caneleiras
d) Efeectuar movimentoos de abrir e fechar as pernas paraa impedir que a bola seja jogada;
e) Utilizar o stick para prender a bola contra os seus pattins ou caneleirass
f) Utilizar o stick para transportar a bola e imobiliza-la eentre as suas pernas e caneleiras
Se ocorrer qualquer uma deestas infracções, os Árbitros Princcipais têm de interromper o jogo e assinalar um ppenalty contra a equipa
e
do Guardaa-redes
infractor, seem que seja exerccida acção discipllinar.
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3. Quando o Guuarda-Redes tem o seu corpo totalmente fora da suua área de penaltyy, não poderá utilizar intencionalmeente os seus instrrumentos específficos de
protecção, eestando por isso sujeito às seguinttes penalizações:
3.1 Se o Guarda-redes joogar a bola intencionalmente com
m as luvas ou as caneleiras de prrotecção, o jogo será imediatameente interrompidoo pelos
Árbitros Principais, quue exibirão um cartão azul ao infrractor, assegurando depois as sanções corresponndentes, atento o disposto no pontto 2 do
Artigo 26 destas Regras.
3.2 Se o Guarda-redes joggar a bola com o “stick” de forma irregular – ou see, de forma não inntencional, a bola embater nas suaas luvas ou caneleeiras de
proteecção – os Árbitros Principais devem assinalar – se não houver lugaar à aplicação da “lei da vantagemm” – um livre indirrecto contra a equipa do
infractor, sem que seja exercida qualquuer acção discipli nar.
4. FALTAS COMETIDAS PELO GUARDA
G
– REDES FORA DA SUA ÁÁREA DE PENALTYY
Quando a bbola se encontra atrás da sua área de baliza, p odem ocorrer faaltas cometidas pelos Guarda-reddes, obrigando os Árbitros Principais a
interromperr o jogo de imediaato e sancionar a equipa do Guardaa-redes infractor da seguinte forma:
4.1 Assinnalar uma falta téécnica, sem exerccer acção discipli nar – asseguranndo a execução doo correspondentee livre indirecto no
n canto inferior da
d área
de peenalty mais próxim
imo do local da fallta – quando o Guuarda-redes jogarr a bola irregularm
mente com o stickk sem que esteja exclusivamente apoiado
a
nos sseus patins, manteendo um ou amboos os joelhos apoiaados no solo.
4.2 Assinnalar uma falta dee equipa, sem exercer acção discipplinar – asseguraando a execução do
d correspondente
te livre indirecto no
n canto inferior da
d área
de peenalty mais próxim
mo do local da faltlta – sempre que o Guarda-redes em
e questão golpeaar com o seu stickk:
a) O stick do Jogadoor adversário
m usar de violênccia
b) A zona dos patins e/ou das caneleiiras do Jogador aadversário, sem provocar a sua queda na pista e sem
4.3 Assinnalar um livre dirrecto – depois de
d exibir um cart
rtão azul ao Guarrda-redes infracto
tor – sempre quee este golpear coom o stick um Jogador
adverrsário na zona doos patins e/ou dass caneleiras, provvocando a sua queeda na pista.
4.4 Assinnalar um livre dirrecto – depois dee exibir um cartão
ão vermelho ao Guuarda-redes infraactor – sempre quue este golpear com
c o stick um Jogador
adverrsário, agredindo-o numa zona dessprotegida do seuu corpo (pernas, braços,
b
tronco, ettc.)
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CAPÍTULO IV

SITUAAÇÕES ESPECÍFICCAS DO JOGO

ARTIGO 144
INÍCIO E REINNÍCIO DO JOGO – GOLPE DE SAAÍDA
1.

Em todas ass situações, o jogoo começa e acabaa ao apito dos Árbbitros Principais, sendo
s
o sinal sonoro dos cronomettristas meramentte indicativo.

2. No início de cada umas das partes
p
do jogo e sempre que um goolo seja assinalado, a bola é colocada na marca do ggolpe de saída, insscrita no círculo central,
c
sendo o golppe de saída correespondente executtado, após o apitoo dos Árbitros principais, pela equipa que dele for enncarregada, desiggnadamente:
2.1 No innício do jogo (prim
meira parte), pelaa equipa que for designada por soorteio, competindoo à outra equipa executar o golpee de saída no reinnício do
jogo ((segunda parte).
2.2 Depois da validação dee um golo, ressalvvando o disposto nnos pontos 1.4 e 2.5
2 do Artigo 5 destas Regras.
3. Na execuçãoo do golpe de saídda, todos os jogaddores devem perm
manecer na sua meia
m pista e apennas 2 (dois) deles - o Jogador execcutante e um seuu colega
de equipa - poderão permaneecer dentro do seemi-círculo centraal da sua meia-pissta.
3.1 Após o apito dos Árbitros Principais, a bola está em jogoo, podendo os jogaadores adversárioos tocar na bola, se aquele executaante hesitar ou deemorar
a jogá-la.
3.2 Na exxecução do golpe de saída, a bola pode
p ser lançada:
a) NNa direcção da meia-pista contrária; ou
b) AAtrasada para a própria
p
meia-pista do jogador execcutante, opção esta em que a sua equipa
e
dispõe apeenas de 5 (cinco) segundos para paassar a
bbola para a meia--pista contrária, devendo
d
os Árbitroos proceder em conformidade
c
com
m o disposto no poonto 1.1.4 do Artigoo 9 destas Regrass.
4. Se o jogador encarregado daa execução do golpe de saída deciddir, após o apito do
d Árbitro, remataar directamente à baliza adversáriia e daí resultar um
u golo
- sem que a bola tenha sido
do tocada ou jogaada por qualquer outro jogador - o golo não será validado pelos ÁÁrbitros, que recoomeçarão o jogo com a
marcação dde um golpe-duploo num dos ânguloss inferiores da ár ea de “penalty" da baliza por onde a bola havia entrrado.

ARTIGO 155
DESCONNTO DE TEMPO (“TIME-OUT”)
1. Em cada um
ma das meias parttes do tempo normal de um jogo, ccada equipa pode solicitar 1 (um) pedido
p
de descontto de tempo (“tim
me-out”), com a duração
máxima de 1 (um) minuto.
1.1 A equuipa que não soliccitar um desconto de tempo na prim
meira parte do joggo não pode solicitar 2 (dois) descoontos de tempo na segunda parte.
1.2

No prrolongamento de um jogo não poddem ser concediddos descontos de tempo a qualquer das equipas, m
mesmo que estas não o tenham solicitado
durannte o tempo norm
mal de jogo.

2. Os descontoos de tempo deveem ser solicitados pelos Delegadoos das equipas junto da Mesa Oficial de Jogo, comppetindo ao Árbitro Auxiliar – aquaando da
primeira intterrupção do jogoo e atento o dispos
osto no ponto 3 deeste Artigo – assegurar os seguintees procedimentoss:
2.1 Informar os Árbitros Principais,
P
equipaas e público em geeral sobre o pedido apresentado, colocando uma baandeira – ou outrra sinalização esppecífica
– no canto superior daa Mesa de Jogo quue está mais próxximo do banco de suplentes da equipa em questão
2.2 Avisaar os Árbitros Prinncipais – atravéss de sinal sonoro oou apito – para cooncederem um desconto de tempo,, indicando qual das equipas o soliccitou.
2.3 Assegurar o controlo da duração de cada desconto de teempo, emitindo noovo sinal sonoro ou
o apito no momeento do seu termo.
2.4 Assegurar o registo no Boletim de Jogoo dos descontos dde tempo concediddos a cada equipaa.
3. Qualquer deesconto de tempoo só pode ser concretizado, depois dos Árbitros Principais confirmarrem – perante a MMesa Oficial de Jogo
Jo e através de apito e
da sinalética
ca específica – a sua
s autorização paara a interrupçãoo de jogo.
3.1 Quando – no momento
to em que o descoonto de tempo ia ser concedido – se verificar a existência de um ouu mais Jogadoress lesionados na pista, os
Árbitros Principais só devem autorizarr o início da contaagem do descontoo de tempo depoiss de terminada a assistência e uma vez efectivada a saída
da pista dos Jogadorees lesionados.
3.2 O dessconto de tempo será sempre aveerbado à equipa qque o solicitou, mesmo que esta veenha a prescindirr do mesmo, já deepois da Mesa Oficial de
Jogo ter dado indicaçãão aos Árbitros Principais do pediddo em questão.
4. Durante o ddesconto de temppo, os Jogadoress de cada equipaa podem reunir-se junto do seu banco de suplentees, podendo ambas as equipas effectivar
qualquer substituição de Joggadores, mas sem que qualquer outtro seu representtante possa entraar na pista.
4.1
4.2

Os Árrbitros Principaiss manterão a bolaa em seu poder e colocam-se a meio da pista, de forma a poderem observar e contrrolar os Jogadorees e os
elementos dos "bancos" de cada equipaa.
No finnal do desconto de
d tempo, os Árbittros Principais terrão de ordenar o recomeço do jogo através de apitto, excepto quando o reinício do joggo tiver
de seer efectuado com a execução dum livre directo ou c om a execução dee um penalty.
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ARTIGO 166
ENTRADAS E SAÍDAS DA PISTA – SUBSTITUIÇÃO DEE JOGADORES
1. Os Jogadorees de cada equipaa – incluindo os Guarda-redes
G
– enntram e saem da pista pela porta existente
e
junto ao seu banco de supplentes, designadaamente
quando da eefectivação duma substituição.

2. ENTRADAS OU SAÍDAS DA PISTA
P
SALTANDO A VEDAÇÃO
2.1 Se um
m Guarda-redes ou Jogador de pista, levado pela aacção do próprioo jogo, cair para fora
f da pista, os Árbitros Principaais podem autorizzar que
aquele salte a vedaçãoo para regressar ao jogo.
2.2 Nenhum Guarda-redess ou Jogador de pista
p poderá saltaar por cima da veddação sem autorização prévia e esspecífica dos Árbitros Principais, pelo que
quando ocorrer esta infracção, os Árbitros terão de asssegurar os seguinntes procedimentoos:
2.2.1 Tratando-se da primeira infracção cometida peelo Guarda-redess ou Jogador em causa, o jogo nãoo será interrompido, devendo os Árbitros
Á
assegurar – aquando da primeeira interrupção dde jogo – os procedimentos estabeelecidos no ponto 2.2 do Artigo 25 destas Regras.
2.2.22 Se Guarda-rredes ou Jogador em causa forrem reincidentes nesta infracçãoo, os Árbitros deevem interrompeer o jogo de im
mediato,
assegurando depois os proceddimentos definido s no ponto 2.3 do Artigo 25 destas Regras.
2.3 Se um
m Jogador salta a vedação para dentro da pista, effectuando uma "ssubstituição irregular", incorre nu m falta grave, quue os Árbitros Principais
terãoo de sancionar, attento o disposto no ponto 6 deste AArtigo.
3. SUBSTITUIÇÇÕES OBRIGATÓRRIAS
3.1 Ressalvando a situaçãão de não haver substitutos
s
disponníveis, qualquer Guarda-redes ou Jogador
J
que tenhha de ser assistido em plena pista tem de
ser oobrigatoriamente substituído, mesm
mo que já se encoontre em boas conndições físicas para prosseguir no jogo.
3.2 Ressalvando o dispostto no ponto 1.3 doo Artigo 13 destass Regras, sempre que se verificar a avaria ou danifficação do equipaamento do Guardaa-redes
em pista os Árbitros Principais
P
devem interromper o joggo de imediato e assegurar
a
a sua imediata substituiição pelo Guarda--redes suplente, excepto
e
no caaso de não haver Guarda-redes subbstituto disponíveel.
3.2.1 Não é obrigattória a substituiçãão do Guarda-reddes quando, aprovveitando uma interrupção do jogo, este solicitar aoss Árbitros Principais que
o autorizem a deslocar-se breevemente ao seu bbanco de suplentees para limpar a viseira
v
do capaceete ou para ajustar fixação das canneleiras
ou de outra peça
p do seu equipamento de proteccção.
3.2.22 Enquanto deccorre um desconto de tempo (“tim
ime-out”) ou estivver a ser prestada assistência emm pista a um Jogador ou Guardaa-redes
lesionado, a limpeza da viseiraa ou o ajuste do eqquipamento do Guuarda-redes não carece
c
da autorizzação prévia dos Árbitros
Á
Principais.
3.3 Ressalvando o disposto no ponto 3.2.22 deste Artigo, seempre que um Guuarda-redes em pista
p se dirigir a o seu banco de suplentes
s
para lim
mpar a
viseirra – ou por qualqquer outro motivo – sem pedir autoorização aos Árbittros Principais, esstes terão de asseegurar:
3.3.1 Os procedimeentos estabelecidos no ponto 2.2 d o Artigo 25 destaas Regras.
3.3.22 A substituição obrigatória do Guarda-redes inffractor pelo Guarda-redes suplente, excepto no casso de não haver Guarda-redes
G
subbstituto
disponível.
4. SUBSTITUIÇÇÕES – NORMAS GENÉRICAS
As substituições de Jogadorres e/ou Guarda-redes podem seer efectuadas com o jogo a decorrer ou com o joogo parado, tenddo em conta o quue está
estabelecidoo nos pontos seguuintes.
4.1 Se a substituição é effectuada com o joogo a decorrer, o Jogador ou o Guuarda-redes substtituto não pode enntrar na pista antes da saída da pista
p do
Jogador ou do Guardaa-redes substituíddo, atento o dispossto no ponto 6 deste Artigo.
4.2 Sendo permitidas subbstituições antes dos Árbitros Prinncipais concluírem a colocação doos Jogadores parra a execução duum penalty ou dum livre
direccto, nenhumas dass equipas pode efectuar substituiçõões depois de auttorizada a sua exeecução, ou seja, ddurante os 5 (cincco) segundos conccedidos
para a concretização do penalty ou do livre
l directo.
4.3 Os Guuarda-redes – insscritos, como tal, no Boletim de Joogo – só podem suubstituir um outroo Guarda-redes, eexceptuando – ate
tento o disposto no ponto
5.2 ddeste Artigo – a suua reentrada em jogo
j para substituuir um Jogador de pista.
4.4 A reeentrada em pista de qualquer Guarrda-redes ou Jogaador que tenha sido assistido em pista
p só poderá oocorrer depois doo jogo ter sido reiniciado
peloss Árbitros Principais.
5. NORMAS ESSPECÍFICAS A COONSIDERAR NA SUBSTITUIÇÃO DEE GUARDA-REDESS
Os Guarda--redes podem ser substituídos naas mesmas conddições que os ouutros Jogadores, podendo a sua equipa optar porr solicitar aos Árbitros
Á
Principais qque – aproveitanndo uma interrupç
pção do jogo – seejam concedidos 30 (trinta) segundos para concrretizar a substituição pelo Guardaa-redes
suplente.
5.1 Quando – seja por lessão ou razões disc
sciplinares ou sejaa por força do dissposto no ponto 3 deste Artigo – ffor obrigatória a substituição do GuardaG
redess em pista e não houver um Guardda-redes substituuto disponível, os Árbitros Principais terão de conceeder 3 (três) minnutos para que um
m outro
Jogador possa asseguurar tal substituiçção, colocando o eequipamento espeecífico de protecção dos Guarda-reedes.
5.1.1
Se – por falta
ta de outra alternnativa – o Guarda--redes substituídoo se negar a cedeer o seu equipameento específico de protecção ao Jogador
que o iria subbstituir, os Árbitros Principais deveem diligenciar a intervenção do Caapitão em pista e//ou dos Delegados da equipa em questão,
para que o prroblema seja solucionado.
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5.1.2
5.2

Quando tais diligências
d
se revvelarem infrutíferras, o jogo será dado por terminaddo pelos Árbitros Principais, efectuando estes depoois uma
informação detalhada
d
no Bolettim de Jogo relatiivamente aos facttos ocorridos.
Por oopção técnica – mas
m apenas nos últimos
ú
5 (cinco) m
minutos do segund
ndo período do tem
mpo normal de joggo – o Guarda-reddes de cada equippa pode
ser ssubstituído por um
m Jogador de pistta da mesma equuipa, não podendo este beneficiar dos
d direitos especciais dos Guarda--redes na defesa da sua
balizaa, nem tãopouco utilizar
u
as caneleiras e protecçõess específicas por estes
e
utilizadas.

6. SUBSTITUIÇÇÃO IRREGULAR E PUNIÇÃO DOS INFRACTORES
6.1 Quando o jogo está paarado ou interrom
mpido nunca pode ser considerada a existência de uma
u substituição iirregular, pelo quue os Árbitros Principais
não ppoderão ordenar o reinício do jogo antes de verificaarem se estão reuunidas todas as coondições regulam
mentares que perm
mitem o seu recom
meço.
6.2 Quando o jogo estiverr activo e em cuurso, será consid erada pelos Árbiitros a existênciaa de uma substituuição irregular sempre
s
que se veerificar
qualqquer uma das seguintes circunstânncias:
6.2.1 A entrada em
m pista do Jogador ou o Guarda-rredes substituto ocorrer antes dee se ter concretiizado a saída da pista do Jogadorr ou do
Guarda-redess substituído.
6.2.22 A participaçãão indevida no jogo de um Jogador ou Guarda-redess não habilitado para o efeito, seja porque dele foraa excluído temporária ou
definitivamennte, seja por não estar
e prévia e devvidamente inscrito no Boletim de Jogo.
6.3 Uma vez constatada qualquer substittuição irregular, os Árbitros Prinncipais têm de innterromper o joggo de imediato, assegurando deppois os
seguintes procedimentos:
6.3.1 Exibir um carrtão azul ao Jogaddor ou Guarda-re des substituto
6.3.22 Assegurar a acção disciplinar definida no pontoo 2 do Artigo 26 destas Regras, tannto ao infractor coomo à sua equipaa.
6.3.33 Ordenar – noo caso de infracçção ao disposto noo ponto 4.2 destee Artigo – que sejaa reiniciada a exeecução do penaltyy ou do livre direccto que
estava em cuurso.

ARTIGO 177
JOGANDO A BOLA - NORM
MAS ESPECÍFICAAS
1.

JOGAR OU REMATAR A BOLAA COM O ALÉU OU “STICK”
1.1 Sem prejuízo do dispoosto no ponto 1 do Artigo 13, a bola só pode ser jogada com o aléu (ouu stick), embora – e desde que o Jogador
J
em quest
stão não
se enncontre na área de
d penalty de qualq
lquer das equipass – a bola possa seer parada com os patins ou com quualquer parte do corpo, mas nuncaa com a
mão.
1.1.1
A bola só podde ser movimentada ou rematada ccom as partes plaanas do “stick”, seendo proibido “coortar” a bola, ou seja,
s a bola não poode ser
jogada “em cutelo” nem ser movimentada ou reematada com a boorda aguda do “stick”.
1.1.2
Um Jogador enquanto de possse da bola – ou ddurante qualquer fase do jogo em que tome parte – não poderá levaantar nenhuma paarte do
stick acima do
d nível do seu próprio ombro, reestrição que, no entanto,
e
não é aplicável quando quualquer Jogador rematar a bola à baliza
adversária, desde
d
que o levantamento do stick não ponha em peerigo a integridadde física de quaisqquer dos Jogadorres em pista, sejaam eles
adversários ou
o colegas de equuipa.
1.1.3
Qualquer dass situações irreguulares referidas nnos pontos 1.1.1 e 1.1.2
1 deste Artigo são puníveis com
m uma falta técnica, atento o estabelecido
no Artigo 24 destas Regras.
1.2 Não ppode ser validado qualquer golo obbtido em resultadoo – acidental ou não
n – de um ressaalto da bola em quualquer parte do corpo
c
ou nos patins dum
Jogador da equipa quee iria beneficiar do golo em causa.
1.3 No enntanto, terá semppre de ser validaddo qualquer golo qque seja marcadoo por um Jogador na sua própria bbaliza, seja com o stick seja em resultado
– aciidental ou não – de um ressalto da bola em qualquerr parte do seu corrpo ou nos seus próprios
p
patins.

2. RESTRIÇÕEES À INTERVENÇÃÃO DOS JOGADORRES PARA MOVIM
MENTAR A BOLA
2.1 Os Árrbitros Principaiss devem interrom
mper o jogo e asssinalar a corresppondente falta téccnica – a qual é ppunível a nos terrmos do estabelec
ecido no
Artiggo 24 destas Regrras – sempre que um Jogador prat icar qualquer dass seguintes infracções:
2.1.1
Jogar ou movvimentar a bola quando – para além
ém dos patins – esstiver com as mãoos ou qualquer ouutra parte do seu corpo em contaccto com
a pista, exceppção feita ao Guarrda-redes, quand o na sua área de penalty.
2.1.2 Jogar ou movvimentar a bola com a ajuda das m
mãos, braços ou coom qualquer outra parte do corpo..
2.1.3 Parar a bola com a mão ou pontapeá-la intencioonalmente.
2.1.4 Imobilizar ou manter a bola im
mobilizada entre a tabela e os patins ou entre a tabela e o stick
2.1.5 Jogar a bola quando estiver appoiado ou agarraddo às balizas, excepção feita ao Guarda-redes, quanndo na sua área de penalty.
2.1.6 Estiver de posse da bola – maas parado e de cosstas para a pista de jogo - em qualquer dos cantos dda pista ou atrás duma baliza.
2.2 Durante o jogo, a bolaa não poderá ser levantada a maiss de um metro e cinquenta centím
metros (1,50 metrros) de altura, exccepção feita ao GuardaG
redess quando na sua área
á de penalty.
2.2.1 Ocorrendo a infracção desta disposição, os Árrbitros Principaiss sancionarão a equipa
e
do infracttor com um livre indirecto, ainda que tal
infracção tennha ocorrido na árrea de penalty da equipa do infracttor.
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2.2.22

Não será, porém, consideradaa como infracçãoo qualquer situação em que a bolaa suba acima da altura regulamenntar devido a quaaisquer
ressaltos da bola – seja na baaliza ou nas tabelaas, seja no corpo, ou no “stick” ou nos patins de um
m Jogador de pistaa – desde que a bola não
saia da pista..

3. INTERVENÇÇÃO DE JOGADORRES COM IRREGULARIDADES NO EEQUIPAMENTO - SANÇÃO
S
DAS FALLTAS
3.1 Ressalvando o dispostto no ponto 3.3 deeste Artigo, os Árbbitros Principais devem interromper o jogo quando um Jogador ou um Guarda-redes jogar a
bola, ou tomar parte activa no jogo, com o seu equippamento em situuação irregular, designadamente quando se verificar uma das seguintes
circuunstâncias:
Jogar a bola intencionalmente sem o “stick” esttar seguro numa das mãos
3.1.1
3.1.2 Jogar a bola com um dos patinns avariado (perdda ou bloqueio de alguma roda, patitim separado da bo
bota, etc.)
3.1.3 Guarda-redess que joga ou defende a bola sem estar com todo o seu equipamento específico de prrotecção (máscaara ou capacete, peitilho,
p
duas luvas e duas caneleiras) ou sem estar de posse dum stick.
3.2 A sannção técnica corrrespondente será assegurada pelo s Árbitros em funnção do local em que forem comettidas as infracçõees referidas no poonto 3.1
destee Artigo, designaddamente:
3.2.1 Se o Jogadorr ou Guarda-Redees infractor se enncontrava no interior da sua área de grande-penaliidade, a sua equippa será sancionadda com
um penalty, conforme
c
dispostoo no ponto 4.2 do Artigo 29 destas Regras.
3.2.22 Nas demais situações,
s
a equipa do infractor se rá sancionada com uma falta de eqquipa, de acordo ccom o disposto no ponto 3.2 do Arrtigo 25
destas Regraas.
3.3 Se um
m Jogador se enccontrar com o seeu equipamento e m condições irregulares, mas nãoo tiver qualquer inntervenção activaa no jogo, este nãão deve
ser innterrompido peloos Árbitros Principais, devendo serr aproveitada um
ma interrupção do jogo para asseg urar a substituição desse Jogador, caso
tal suubstituição ainda não tenha ocorriddo.
4. BOLA DEFEIITUOSA
Quando umaa bola se tornar defeituosa, os Árbitros
Á
Principaiss interromperão o jogo, procedenndo depois à suaa substituição porr uma nova bola, por si
escolhida, ssendo o jogo reccomeçado com a marcação de um
m livre indirecto a favor da equipa que detinha a posse de bola no momento em
m que a
interrupçãoo foi efectuada.
5. BOLA "EM JJOGO"
5.1 Considera-se "bola em
m jogo" quando os Árbitros Princippais apitam para início ou reinício do jogo ou quanddo – após interruupção de jogo efe
fectuada
peloss Árbitros Princippais para assinalar
ar um livre indireccto – o Jogador quue beneficie da falta, toque na bolaa.
5.2 Considera-se ainda quue a bola continuaa em jogo quando tocar acidentalmente nos Árbitross Principais ou quuando – de forma acidental – subir a mais
de um
m metro e cinquenta centímetros (1,50
( metros), sejja por ter batido na
n baliza ou nas vedações
v
lateraiss ou de fundo, sejaa por defesa do GuardaG
redess, seja ainda por ressalto
r
entre dois “sticks”.
6. BOLA "FORAA DE JOGO"
6.1 Considera-se a "bola fora
f de jogo" sem
mpre que o jogo tivver sido interrompido pelos Árbitroos Principais ou qquando:
6.1.1
A bola ficar presa
p
nas caneleiras do Guarda-reedes ou – ressalvvando o disposto no ponto 1.1.4 do AArtigo 9 – em quaalquer parte exterior da
armação da baliza. Nestas situações o jogo será interrompido pelos Árbitros Principais, reccomeçando depois com um golpee-duplo,
marcado num
m dos cantos inferriores da área de penalty.
6.1.2 A bola ficar presa
p
entre as veedações de fundo da pista e as reddes de protecção ou quando a bolaa transpuser as vedações,
v
saindo fora
f da
pista, seja poor acção intencionnal ou por ter toccado num Jogador, ainda que acideentalmente, seja por ter sido rematada contra a baarra ou
contra um pooste da baliza, saindo depois para ffora da pista. Nesstas situações – ressalvando
r
querr o disposto no pon
onto 1.1.4 do Artigoo 9 quer
o disposto no ponto 6.2 deste
te Artigo – o jogo será interrompido pelos Árbitross Principais, recoomeçando depois com um livre indirecto
contra a equiipa do infractor.
6.2 Quando a bola ficar “fora
“
de jogo” – seja por efeito dum ricochete entre
e
dois sticks, seja por efeito dduma situação envolvendo
e
dois ou
o mais
Jogaadores, tendo os Árbitros
Á
Principais
is dúvidas sobre qqual o Jogador inffractor – o jogo reecomeçará com a marcação de um
m golpe-duplo.
6.3 Quando a bola tocar o tecto do pavilhãoo – seja por efeito
to duma defesa doo Guarda-redes, seja
s por efeito dee um remate que embateu
e
na travee ou nos
poste
tes duma baliza ouu seja numa situaação em que os ÁÁrbitros Principaiis têm dúvidas soobre qual o Jogaddor infractor - o jogo
j recomeçará com a
marccação de um golpee-duplo, a executaar no centro da linnha de meia-pistaa.

ARTIGO 188
MARCAÇÇÃO E VALIDAÇÃÃO DE UM GOLO
O
1. VALIDAÇÃOO DE UM GOLO
1.1 Considera-se um golo de cada vez que – com o jogo a de
decorrer e em conndições regulamenntares – a bola paasse completamente a "linha de baaliza", a
qual está situada entrre os postes e porr debaixo da barrra, sem que a bola tenha sido lançada, transportadaa ou impelida com
m o pé, ou com quualquer
partee do corpo do Joggador atacante.
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1.2

1.3

1.4

Um ggolo será sempre válido se resultarr de:
Um remate regular, desferido em qualquer par te da pista, exceppto se resultar da execução de um "livre indirecto" ou de um golpe de saída
1.2.1
e a bola entraar directamente na
n baliza, sem terr sido tocada ou joogada por qualqueer outro Jogador..
r
dum golpee-duplo, inclusive quando a bola entrar directamennte na baliza, sem
m ter sido tocada ou jogada por quualquer
1.2.2 A execução regular
outro Jogadoor.
1.2.3 Um golo marccado por um Jogaador na sua próprria baliza, seja com o stick seja em resultado – aciddental ou não – de um ressalto da bola
b em
qualquer partte do seu corpo ou
o nos seus próprrios patins.
1.2.4 Um golo obtido pelo guarda-rredes que efectuaa uma intervençãão correcta e nãoo faltosa na defessa da sua baliza, impactando a boola, que
acaba por entrar directamente na baliza adverssária, sem ser joggada ou tocada poor qualquer outroo jogador em pistaa.
Se a bola subir a maiss de um metro e cinquenta centím
metros (1,50 metroos) de altura – deepois de bater nuum dos postes ouu barra da baliza, tabelas
t
laterrais ou de fundo – e ao cair tocar nas costas do Guuarda-redes e entrar na baliza, os Árbitros Princip ais validarão esse golo, dado que não foi
comeetida qualquer faltta quando o Jogaddor rematou.
Se quualquer Jogador da equipa que deefende atirar com
m o stick, máscarra ou luva, numa tentativa de impeedir que a bola entre
e
na sua balizza, sem
contuudo o conseguir, os Árbitros Princcipais devem validdar o golo e procceder disciplinarm
mente contra o Joogador em questãão, atento o dispoosto no
pontoo 8.1 do Artigo 22 destas Regras.

2. GOLOS NÃOO VÁLIDOS
2.1 Um ggolo não será váliddo se resultar de:
2.1.1
Um ressalto – acidental ou nãão – em qualquer parte do corpo ou nos patins do Joogador da equipa que dele beneficiiaria.
2.1.2 A execução de
d um livre indireccto, entrando a boola directamente na baliza da equippa adversária, sem
m ter sido tocadaa ou jogada por quualquer
outro Jogadoor.
2.1.3 A execução de um golpe de saíída, entrando a boola directamente na baliza da equippa adversária, sem
m ter sido tocadaa ou jogada por quualquer
outro Jogadoor.
2.1.4 A intervençãoo de um elemento estranho ao jogoo.
2.2 Em qqualquer destes casos,
c
o jogo reccomeçará com a marcação de um
m golpe-duplo, o qual será semprre marcado em qualquer
q
um dos cantos
inferiores da área de penalty em questãão.
3. GOLO OBTIDDO NO TERMO DOO JOGO OU NO TEERMO DA PRIMEI RA PARTE
Se um "goloo válido” for marccado, ao mesmo tempo
t
que a Mesaa Oficial de Jogo indicar o termo de
d qualquer das ppartes do jogo, os Árbitros Principaais têm
de asseguraar que o mesmo seja oficialmente considerado, o rdenando a execução do correspondente golpe dee saída e apitanddo logo de seguidda para
terminar o jjogo ou a primeiraa parte.
4. GOLO OBTIDDO NO PROLONGAMENTO DO JOGGO
Se um golo válido for marcaddo no prolongameento do jogo (“golo
lo de ouro”), os Árrbitros Principais devem seguir os procedimentos consignados
c
no poonto 1.4.
do Artigo 5 destas Regras, appitando de imediato para dar o jogoo por concluído, não
n sendo necessário, neste caso, que seja executaddo o golpe de saídda.
5. GOLO MARCCADO INTENCIONNALMENTE NA PRÓPRIA BALIZA
Se, de forma deliberada e inttencional, um Jogador ou um Guar da-redes decidir marcar um golo na
n sua própria baaliza, os Árbitros Principais terão sempre
s
de o validarr, embora – e para
ra além disso – devam assegurar o s seguintes proceedimentos:
5.1 Exibiçção de dois cartõões vermelhos, um ao Jogador ouu Guarda-redes em
e questão e o outro
o
ao Treinadoor Principal ou - na sua ausênciaa e pela
ordem
em indicada – ao Treinador
T
Adjunto,, ou a um dos Deleegados ou ao Capitão em pista.
5.2 Penalização da equipa dos infractores com dois power- play distintos, ateento o disposto noos pontos 1.3 e 2 ddo Artigo 10 destaas Regras.

ARTIGO 199
BLLOQUEIO E OBSSTRUÇÃO
1.

BLOQUEIO
Acção tácticca legal efectuadaa por um Jogadorr atacante, o qual – sem efectuar qualquer
q
contacto
to físico – tenta immpedir que o Jogaador adversário obtenha
o
uma posiçãoo defensiva mais favorável, afectanndo assim a eficá cia da sua interveenção.
1.1 O Joggador “bloqueador” pode realizar a acção de bloqueeio de forma estáttica (sem bola) ouu dinâmica (com bbola).
1.2 Se o Jogador bloqueado estiver paradoo, o “bloqueador”” pode efectuar o bloqueio tão pertto quanto o desejje, mas desde quee não promova quualquer
contaacto físico.
1.3 Se o Jogador bloqueaado estiver em movimento, o “bloqqueador” tem de deixar espaço suficiente – a distâância mínima exiggida é de 50 (cinqquenta)
centítímetros – para quue o Jogador bloqueado possa tenttar evitar o bloqueeio, parando ou mudando
m
de direcçção.
1.4 O Joggador “bloqueadoor” deve adoptar sempre uma posstura sem qualquer tipo de “agresssividade”, mantenndo o tronco ligeeiramente flexionaado e o
stick em baixo.
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2. DESFAZER O BLOQUEIO
Acção legal de grande utilidade táctica, em que não chega a existir uma ocupação de espaço por parte do Joogador atacante e que é executadda sem
qualquer coontacto físico com
m o Jogador defensor adversário.
3. CORTINA
Acção tácticca legal que é dessenvolvida pelo Joogador atacante, o qual – sem esttar de posse da bola
b – se desloca pela frente do deefensor adversário para,
dessa formaa, procurar dificuultar uma resposta eficaz deste à aacção ofensiva que está a ser desenvolvida pelo Joggador que está de posse da bola.
4. BLOQUEIO IILEGAL
O bloqueio é ilegal quando occorre qualquer um
ma das seguintes ssituações:
4.1 O Joggador bloqueadorr promove qualqueer contacto físicoo com um “defensor” adversário.
4.2 O Joggador bloqueadorr assume uma posição “agressiva””, colocando o seuu stick numa posição acima da linhha dos seus próprios patins, comoo forma
de coonseguir espaço adicional
a
e/ou intimidar o Jogador “bloqueado”.
4.3 O Jogador bloqueador está em movim
mento e não resppeita a distância de 50 (cinquentaa) centímetros reelativamente ao Jogador
J
“bloqueaado” ou
quando o Jogador bloqqueador empurra ou promove um cchoque com o Joggador bloqueado.
5. OBSTRUÇÃO
Acção de joogo ilegal, que ocorre quando um Jogador, seja elee atacante ou deffensor, promove intencionalmentee um contacto físico com um adveersário,
para impediir a sua oposição a uma jogada e/oou a sua progresssão na pista, de que são exemplo:
5.1 Cortaar ou barrar o caminho a um adverrsário, impedindo a sua desmarcaçção sem bola ou impedindo-o de paarticipar numa joggada que está em curso.
5.2 Compprimir um adversário contra a tabeela, de forma a im
mpedi-lo de jogar a bola.
5.3 Agarrrar ou apoiar-se no arco da baliza, no varão ou na pparte superior daa vedação da pistaa, com o objectivoo de barrar a passagem a um adveersário,
prejuudicando assim a sua livre movimentação.
6. Tanto o bloqqueio ilegal como a obstrução devem ser punidas ppelos Árbitros Principais, sendo asssinalada uma faltta de equipa, contra o infractor, atento o
estabelecidoo no ponto 3.5 do Artigo 25 destas Regras.
6.1 Os Árrbitros Principais devem fazer umaa “leitura” e avali ação correcta das situações de jogo, para distingui r:
As acções faaltosas e "puníveiis" – casos da ob
6.1.1
obstrução e do bloqueio
bl
ilegal – relacionadas com acções intencionnalmente faltosass e que
envolvem conntacto com os advversários; e
6.1.2 As acções tácticas dos Jogadores atacantes, pperfeitamente leggais e que, como tal, valorizam a ccompetitividade do
d jogo e não devem ser
punidas.
6.2 Semppre que um Jogaddor, pela acção doo jogo, se encontrrar no caminho do
d adversário, nãoo é obrigado a deesviar-se para lhee deixar o caminhho livre,
podendo manter-se noo trajecto escolhido pelo seu adverrsário e ficar paraado diante dele, desde que se absteenha de qualquer movimento.

ARTIGO 20
OUTRAS SITTUAÇÕES ESPEECÍFICAS DO JO
OGO
1. DESLOCAÇÃÃO DA BALIZA
Quando umaa baliza seja desloocada do seu lugar, os Árbitros Priincipais devem seeguir os seguintess procedimentos:
1.1 Se o deslocamento daa baliza ocorreu por
p acção voluntáária e intencional dum Guarda-redes ou Jogador dee qualquer das duuas equipas, os Árbitros
Á
atento
Princcipais interromperão o jogo de imeediato e exibem o cartão azul ao infractor, asseguraando o cumprimennto das sanções correspondentes,
c
o disposto no ponto 2 do Artigo 26 desttas Regras e tend o ainda em conta o seguinte:
1.1.1
Se a infracçãão for cometida por
p um Jogador qque “atacava” a baliza deslocada, tem de ser assinaalado um livre dirrecto contra a equipa do
Jogador infraactor.
Se a infracçãão for cometida pelo
p Guarda-redess ou Jogador quee “defendia” a baliza deslocada, tem
m de ser assinalaado um penalty coontra a
1.1.2
equipa do Joggador infractor.
1.2 Se o deslocamento daa baliza ocorreu por
p acção involunttária e não intenccional dum Jogador de qualquer daas equipas, os Árrbitros Principais devem
proceeder da seguinte forma:
Tentar repor a baliza no seu luugar original, sem
1.2.1
m que seja necessário proceder a uma
u interrupção ddo jogo.
1.2.2 No caso de ser
s inviável a opção referida no poonto anterior, os Árbitros Principais interromperãoo o jogo para poderem recolocar a baliza
na sua posição original, recomeçando o jogo com a marcaçãoo dum livre indireecto por parte daa equipa que detinha a posse da bola
b no
momento em que o jogo foi interrompido.
2. GOLPE-DUPPLO
2.1 Um ggolpe-duplo será sempre
s
marcado para proceder aoo recomeço do joggo, depois do jogoo ter sido interrom
mpido pelos Árbitros Principais numa das
seguintes circunstâncias:
2.1.1
A interrupçãoo em questão foi efectuada sem q ue uma falta tenhha sido marcada e sem que os Árbbitros Principais tenham a certezaa sobre
qual das equipas detinha a possse da bola no moomento da interruupção.
2.1.2 A interrupçãoo foi efectuada para assinalar du as faltas, de idênntica gravidade e cometidas em ssimultâneo, por paarte de dois Jogaadores,
sendo um de cada equipa.
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2.2

2.3

Para execução do “goolpe-duplo”, 1 (um
m) Jogador de caada equipa colocaar-se-á em frentee um do outro, dee costas para a sua meia-pista, tendo
t
o
“stickk” colocado no chhão e a uma distânncia da bola de 200 (vinte) centímettros, no mínimo.
2.2.1 Exceptuando os Jogadores que vão executar o golpe-duplo, todoos os demais Jogaadores em pista tterão de estar colocados a uma distância
de, pelo menoos, 3 (três) metroos, relativamente ao local da execuução.
2.2.22 Na execução dum golpe-duplo,, os Jogadores sóó poderão tentar jogar a bola após o apito do Árbitroo.
2.2.33 Se a bola for movimentada porr um dos Jogadorres antes do apitoo do Árbitro, será de imediato assi nalado um livre inndirecto contra a equipa
do Jogador innfractor, que seráá marcado no me smo local.
O loccal da marcação do golpe-duplo será
s indicado pellos Árbitros Principais em funçãoo do local em qu e a bola se encoontrava no momeento da
interrupção, com salvaguarda das situaações específicass indicadas nos poontos seguintes.
2.3.1 No caso da innvalidação dum golo irregular, porr ter sido obtido directamente
d
na execução
e
de um ggolpe de saída ou de um livre indirrecto, o
golpe-duplo será
s marcado num
m dos cantos infe riores da área dee penalty em questão.
2.3.22 Se a bola ficaar fora de jogo, poor ter ficado pressa entre as caneleeiras do Guarda-rredes ou em qualqquer parte exterioor da armação daa baliza,
o golpe-duploo será marcado em qualquer um doos cantos inferiorres da área de penalty.
2.3.33 Se a bola tocar o tecto do Pavvilhão – atento o ddisposto no pontoo 6.4 do Artigo 17 destas
d
Regras – o golpe-duplo serrá marcado na maarca do
centro da linhha de meia-pista.
2.3.44 No caso de innterrupções realizadas quando a bbola se encontra na
n área de penalty ou entre o prol ongamento da linha de golo e a tabela de
fundo, o golpe-duplo será marrcado num dos caantos da área de penalty, mais esppecificamente, no canto que estiveer mais próximo do
d local
em que a bolaa se encontrava no
n momento da intterrupção.

3. ABANDONOO DO JOGO
A equipa quue voluntariamentte abandone um jogo,
j
seja durant e um torneio amigável seja numa prova oficial, seerá eliminada da competição em causa
c
e
sancionada com multa, que as
a autoridades ressponsáveis fixarãão.
4. AVARIAS OUU DEFICIÊNCIAS OCORRIDAS DURRANTE O JOGO
4.1 Se noo decorrer de um
m jogo ocorrer um
ma ou mais interrrupções de jogo – seja por avariass na instalação eleléctrica, seja porr deficiências na própria
p
pistaa de jogo, seja porr a pista ficar mollhada e escorrega
gadia – os Árbitross Principais têm de
d conceder uma tolerância suplem
mentar de 60 (sesssenta)
minutos, no máximo, para
p permitir que tais anomalias poossam ser, eventuualmente, resolviddos e o jogo possaa ser retomado.
4.2 A tolerância suplemenntar referida no ponto anterior e ngloba o tempo de
d tolerância máxima para o totaal de interrupçõess que sejam conccedidas
peloss Árbitros Principais, para procurar resolver as anoomalias que possaam ocorrer durannte o jogo.
4.3 Sendo ultrapassados os
o 60 (sessenta)) minutos estabeleecidos no ponto 4.1 deste Artigo, seem que as anomallias existentes tenham sido solucioonadas,
o jogo será dado por terminado
t
pelos Árbitros
Á
Principaiis, informando os capitães das duaas equipas da suaa decisão e relatando os factos ocoorridos
no Booletim Oficial de Jogo.
J
5. LESÕES DE JOGADORES EM PISTA
5.1 Se um
m Jogador se lessionar, ficando caaído inanimado naa pista, os Árbitroos Principais deveem interromper o jogo de imediatto, autorizando o Médico
e/ou o Massagista a entrar
e
em pista paara lhe prestar a necessária assisttência.
5.1.1

Enquanto estiver a ser prestada assistência em
m pista a um Jogaador ou Guarda-redes lesionado, oos Árbitros Princippais devem permitir que
os demais Joogadores (Guardaa-redes incluídos)) se possam reunir junto ao seu bannco de suplentes ou em qualquer outro
o
local da pistta.

5.1.2

Exceptuando a situação de nãoo haver substitutoos disponíveis, qualquer Guarda-reedes ou Jogador qque tenha de ser assistido em plenna pista
tem de ser, obrigatoriamente,
o
substituído, mesm
mo que, entretantto, já se encontre em boas condiçõões físicas para prosseguir no jogoo.

5.1.3

Se, por motivvo de sanção discciplinar ou de les ão, não houver um Guarda-redes disponível, a sua substituição tem
m de ser asseguraada por
um Jogador de
d pista, atento o disposto no pontoo 5.1 do Artigo 16.

5.1.4

Para reinício do jogo os Árbitrros Principais proomoverão – em fuunção do local da bola
b no momentoo da interrupção do
d jogo – a execuçção de:
a) Um livre indirecto, a favorr da equipa que deetinha a posse daa bola aquando da interrupção; ou
b) Um golpee-duplo, se houver dúvidas sobre qqual das equipas detinha
d
então a poosse da bola.

5.1.5

5.2

A reentrada em pista de qualqquer Guarda-redees ou Jogador quue tenha sido assistido em pista sóó poderá ocorrerr depois do jogo ter sido
reiniciado pelos Árbitros Princcipais.
Se um
m Guarda-redes se lesionar na defesa de um rem
mate, seguindo-see uma recarga dee que resulta um
m golo, os Árbitroos Principais terãão de o
validaar.

6. ACÇÕES EM
M QUE UM JOGADDOR ATACANTE PROCURA BENEFI CIAR DE UMA FALTA DE UMA FOR
RMA ILEGÍTINA
6.1 Os ÁÁrbitros Principaiis devem sempre avaliar com cclareza as situaçções e comportamentos que posssam envolver coomportamentos ética
é
e
despoortivamente reprrováveis, em que alguns jogadoress procuram engannar os Árbitros Principais e - de fo
forma ilegítima - beneficiar
b
de faltas que,
efecttivamente, não o são,
s situações quee ocorrem mais frrequentemente em situações específicas de jogo, em
m particular e designadamente:
6.1.1
Jogador que – colocado no intterior da área do adversário – procura beneficiar dum penalty, simullando ter sofrido uma falta
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O jogador que – colocado em
mbora fora da área
ea do adversário – simula ter sofrido uma falta, proocurando dessa forma que seja avverbada
uma falta de equipa ao seu advversário.
6.1.3 Jogador ataccante que – de poosse da bola, no interior da área do adversário – procura beneficiaar da marcação de
d um penalty, teentando
beneficiar dee uma falta em determinada acção de jogo em que – por exemplo– decide renunciar aao ataque da baliza, optando por dirigir
d
a
bola na direcção de:
a) O corpo ou o equipamento de protecção ddo Guarda-redes adversário que, acidentalmente,
a
d eixara cair o seuu stick e – na ânssia de o
recupera
rar – acabou por deixar
d
a sua balizaa desguarnecida;
b) O corpo de jogador adversário que havia e scorregado e se encontrava caído no solo.
Na annálise de quaisquuer situações de jogo
j idênticas às exemplificadas no
n ponto anterior deste Artigo, os Árbitros Principaais devem asseguurar os
seguintes procedimentos:
6.1.2

6.2

6.2.1

Interromper o jogo de imediatto e admoestar v erbalmente o Joggador atacante, considerando que este é que comeeteu uma infracçãão, uma
vez que tentoou – de forma ileggítima – que a equuipa adversária foosse sancionada com
c uma falta.

6.2.22

De seguida inndicarão ao Árbitrro Auxiliar o averbbamento de uma falta de equipa aoo Jogador atacantte, ordenando deppois o recomeço do jogo
com a marcaação dum livre indirecto contra a s ua equipa, com reessalva do disposto no ponto 3.3.1 ddo Artigo 25 destas Regras.
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CAPÍTULOO V

FALTAS E SUA PUNIÇÃO – LEI DA VANTAGEM

ARTIGO 21
2
TIPPOS DE FALTAS E DE INFRACÇÕÕES – LEI DA VAANTAGEM
1.

Quanto à suua natureza, as inffracções e faltas praticadas no Hó quei em Patins poodem ser divididas da seguinte form
ma:
1.1 Infracções e faltas téccnicas
1.2 Infracções e faltas dissciplinares

2. Relativamennte às INFRACÇÕÕES E FALTAS DISSCIPLINARES devvem ser diferenciadas as seguintess subdivisões:
2.1 Quanto à sua GRAVIDAADE:
2.1.1
Infracções leves
2.1.2 Faltas de equuipa
2.1.3 Faltas gravess = Faltas para caartão azul
2.1.4 Faltas muito graves = Faltas para
p cartão vermeelho
2.2 Quanto à sua FORMA:
2.2.1 Faltas verbais
2.2.22 Faltas de conntacto
2.3 Quanto à sua SITUAÇÃÃO:
2.3.1 Faltas praticaadas com o jogo a decorrer
2.3.22 Faltas praticaadas com o jogo parado
p
2.4 Quanto à sua ORIGEM::
2.4.1 Faltas com orrigem na pista de jogo
2.4.22 Faltas com orrigem no banco de suplentes
3. INFRACÇÕEES E LEI DA VANTTAGEM
3.1 Os Árbitros Principais devem interromper o jogo parra marcação dum
ma falta, exceptuando as situaçõees em que tenhaam de aplicar a “lei da
vantaagem” – atento o disposto nos ponntos seguintes – em que deixarão prosseguir o joggo para garantir qque a equipa do infractor não possa sair
benefficiada com a marrcação da falta em
m questão.
3.2 Se ocorrer uma situação de golo em
minente os Árbitrros Principais deevem conceder a “lei da vantage m” e, logo após o desfecho da jogada,
j
proceederão da seguintte forma:
3.2.1 Não ocorrenddo um golo, os Árbitros Principais interrompem o joogo de imediato, para
p assegurarem
m os procedimentos indicados nas alíneas
a) e b) do ponnto 3.5.1 deste Arttigo.
3.2.22 Ocorrendo um golo, os Árbittros Principais teerão de o validar, assegurando depois
d
– se for caso disso – a punição disciplinnar dos
infractores e da sua equipa, reeiniciando depois o jogo com o golppe de saída correspondente ao goloo obtido.
3.3 Quando não ocorrer uma
u situação de golo
g eminente, oss Árbitros Principais só devem asssegurar a aplicaçãão da “lei da vanttagem” quando a equipa
que ssofreu uma falta de equipa pode beneficiar
b
duma ssituação de contra-ataque que lhe é "favorável", ouu seja, quando ocorre uma das seguintes
situações:
3.3.1 Um ou dois Jogadores
J
da equuipa que sofreu a falta segue(m) com
c a bola para a baliza contráriaa, tendo apenas – para além do GuardaG
redes – a opoosição de um ou de
d nenhum outro aadversário
3.3.22 Três dos seus Jogadores, um deles com a bolaa, seguem para a baliza contrária, tendo apenas – ppara além do Guaarda-redes – a opposição
de dois, de um
m ou de nenhum outro(s)
o
adversárrio(s)
3.4 Semppre que os Árbitroos Principais deciidirem aplicar a ""lei da vantagem” – atento o dispossto no pontos 3.33 deste Artigo – nãão interrompendoo o jogo
para assinalar uma inffracção, terão, noo entanto, de indiccar ao Árbitro Auxiliar que efectue o averbamento dda falta de equipa que tiver sido coometida
pelo Jogador infractorr, apesar desta nãão ter sido objectto da interrupção do jogo.
3.5 Ressalvando o dispostto no ponto 3.2 deeste Artigo, a “lei da vantagem” nãão deve ser aplicaada pelos Árbitross Principais – devvendo estes interr
rromper
o joggo para assinalareem de imediato a infracção
i
em cauusa – quando ocorrrer qualquer umaa das circunstânccias seguidamentee especificadas:
3.5.1 Se for cometida uma infracção grave ou muitto grave, o que obrigará os Árbittros Principais a assegurar os seguintes procedim
mentos
adicionais:
a) Efectuar a acção disciplinnar correspondennte à infracção ouu falta praticada, quer no que resppeita ao infractor (exibição de carttão azul
ou de caartão vermelho, coonsoante o caso), quer no que resppeita à equipa do infractor (powerr-play).
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3.5.22

b) Asseguraar a punição técnnica da equipa doo infractor, com a marcação dum livre directo ou dum penalty, em função do local onde a
infracção ou a falta tiver sido cometida.
Se for comettida uma falta de equipa que – poor si só e atento o disposto no poonto 3.3.1 do Artiggo 25 – determinee a marcação dum livre
directo contrra a equipa do infrractor.

4. FALTAS COMETIDAS COM O "STICK" SOBRE O STICK DUM ADDVERSÁRIO
4.1 Os Árrbitros Principaiss devem saber differenciar e avaliaar correctamente todas as situaçõões de jogo, desiggnadamente quanddo há acções faltosas e,
dentrre estas, aquelas em que possa serr concedida a "leii da vantagem", attento o disposto nos
n Artigos anteriiores deste capítuulo.
4.2 No ccaso particular das
d acções faltoosas cometidas com o stick, oss Árbitros Principais devem sabber avaliar – paara evitar interrrupções
desne
necessárias no joogo – as situaçõões em que, efecctivamente, uma falta de stick não
n poderá passsar impune, confforme seguidameente se
exem
mplifica.
4.2.1 Quando um Jogador dá um "toque" ligeiro no stick dum adversário, os Árrbitros Principaiss devem permitir que o jogo prrossiga
normalmentee, sem assinalarem
m qualquer falta.
4.2.22 Quando um Jogador
J
usa o seuu stick para "golppear" sucessivam
mente e/ou com intensidade o stic k dum adversárioo, os Árbitros Principais
devem assegurar os seguintess procedimentos:
a) Interrom
mper o jogo de imeediato e assinalarr a correspondentte falta de equipa e assegurar dep ois a punição técnica do infractor, atento
o dispostto no ponto 3.5 doo Artigo 25 destass Regras; ou
b) Aplicar a "lei da vantagem
m" – se for esse o caso, atento o disposto
d
nos ponto
tos 3.3 e 3.4 deste
te Artigo – não interrompendo o joggo, mas
indicando ao Árbitro Auxiliar o averbamentto da falta de equiipa em questão.

ARTIGO 22
2
PUNIÇÃO DAS FALTAS – NORMAS GERAIS
1.

Todas as faltas e infracçõess das Regras de Jogo
J têm de mereecer dos Árbitross Principais a connveniente penalizaação, desenvolvendo-se a sua acçção e
intervençãoo no jogo em duas vertentes fundam
mentais:
1.1 A sannção do infractor em termos estrittamente disciplinaares, o que pode abranger
a
as seguintes situações
1.2.1
A admoestação verbal, atento o disposto no ponnto 2.2 do Artigo 25
2 destas Regras.
1.2.2 A suspensão temporária do joggo (exibição do caartão azul), atentoo o disposto no Arrtigo 26 destas Reegras
1.2.3 A expulsão deefinitiva do jogo (exibição
(e
do cartão
ão vermelho), atennto o disposto no Artigo
A
27 destas RRegras.
1.2 A sannção da equipa a que
q pertence o infractor em termoos técnicos e disciplinares, o que pode abranger as seguintes situaçõões:
1.2.1
No que respeeita à sanção técnnica da equipa do infractor:
a) A marcação de um livre inndirecto; atento o disposto no Artiggo 28 destas Regrras.
b) A marcação de um livre directo ou de um ppenalty, atento o disposto
d
no Artigoo 29 destas Regraas.
1.2.2 No que respeeita à sanção disciplinar da equipa do infractor, esta terá de jogar coom menos 1 (um)) ou 2 (dois) Jogaddores em pista ("p
"powerplay") em connformidade com o estabelecido no Artigo 10 destas Regras.

2. Ressalvandoo as situações em
m que há lugar à aplicação
a
pelos Árrbitros Principaiss da "lei da vantaggem", todas as faaltas que forem cometidas durantee o jogo
serão penalizadas em funçãoo da gravidade da infracção que forr cometida.
3. INFRACÇÕEES POR JOGO DURO E INCORRECTTO
3.1

3.2
3.3

No joogo de hóquei em
m patins não é peermitido o jogo duuro e incorrecto, devendo ser punidas pelos Árbittros Principais, toda e qualquer conduta
c
irreggular, sendo proibido designadamennte:
3.1.1
Entalar os addversários contra a armação da baaliza ou contra as tabelas da pista
3.1.2 Agarrar, emppurrar ou carregaar um adversário ou efectuar obstruções de forma intencional
3.1.3 Esgrimir ou golpear
g
com o “stick” os adversári os ou agarrá-los por uma parte doo equipamento ou corpo
3.1.4 As brigas, os socos, os pontappés ou qualquer ouutro tipo de agresssões.
À exccepção do Guardaa-redes, dentro da área de penaltyy da sua equipa, nenhum
n
outro Joggador poderá agaarrar-se à baliza, enquanto está a jogar
j
a
bola.
Golpeear ou engancharr um Jogador advversário com o “sstick” constitui um
ma conduta particcularmente violennta e perigosa, quue os Árbitros Principais
devem
m punir, técnica e disciplinarmentee, com severidadee.

4. LOCAL DASS FALTAS
4.1
4.2

Com excepção do estaabelecido no pontoo seguinte, é o "loocal onde a falta é cometida" que define o “local dass faltas”
Quando, por efeito de um remate, a bola subir a mais dee um metro e cinquenta centímetros (1,50 metros)) de altura, o local da falta coincidee com o
“locaal onde a acção see iniciou”, ou seja,, o local onde a boola foi impactada pelo stick do Jogaador atacante..
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5. MARCAÇÃOO DE FALTAS NA ZONA
Z
DEFENSIVAA DA EQUIPA QUEE DELAS BENEFICCIA
5.1. Ressalvvando o disposto no ponto 5.2 desste Artigo, quand o a equipa que defende
d
beneficia dum livre indireccto para punir uma falta que tenhha sido
comeetida em qualquerr parte da sua zonna defensiva, a boola pode ser repossta em jogo de imediato – no mesm
mo local onde se encontrar
e
no mom
mento –
sem que seja necessário respeitar rigoorosamente o locaal exacto onde a falta
f foi cometida,, nem tãopouco trransportá-la paraa qualquer dos canntos da
área de penalty ou parra qualquer outroo local.
5.2 No enntanto, para que qualquer
q
falta posssa ser marcada é necessário que a bola esteja com
mpletamente paraada.
6. INFRACÇÕEES ADICIONAIS COMETIDAS COM O JOGO INTERROOMPIDO APÓS SAANCIONAMENTO DE
D FALTA GRAVE OU MUITO GRAVVE
Quando – aantes do jogo serr reiniciado, depoois de um ou maiis representantess duma equipa teer sido sancionaddo com cartão azzul ou com um caartão
vermelho – ocorrer(em) novvas infracções graves ou muito grraves e que sejam
m cometidas por representantes
r
dda mesma equipa – independentem
mente
de se tratar
ar ou não dos messmos infractores que já haviam sidido inicialmente sancionados
s
– terão de ser observvados pelos Árbitrros os procedimeentos
estabelecidoos nos pontos segguintes.
6.1

SANÇÇÃO DISCIPLINARR DOS INFRACTORES
6.1.1
Se ocorrer uma
u infracção de pequena gravidaade, designadameente comportamentos incorrectoss ou atitudes incoonvenientes, os Árbitros
Á
devem efectuuar, de uma forma pública e transsparente, a admoeestação verbal doo infractor, sem ooutras consequênncias para ele ou para a
sua equipa.
mo momento do jogo, ocorrer a reincidência nass infracções refeeridas no ponto 6.1.1 deste Artigoo, os Árbitros terão de
6.1.2 Se, no mesm
assegurar o que está estabeleecido no ponto 2.1 do Artigo 26 desttas Regras
6.1.3 Se, no mesm
mo momento do joogo, ocorrer umaa infracção gravee, os Árbitros terão de assegurar o que está estabbelecido no pontoo 2.1 do
Artigo 26 desstas Regras.
6.1.4 Se, no mesmo momento do joggo, ocorrer uma infracção muito grave,
g
os Árbitross terão de asseguurar o que está estabelecido
e
no poonto 2.1
do Artigo 27 destas
d
Regras

6.2

SANÇÇÃO DISCIPLINARR DA EQUIPA DOSS INFRACTORES – “POWER-PLAYY”
Na ocorrência de quaalquer das infracções referidas nnos pontos 6.1.2, 6.1.3 ou 6.1.4 desste Artigo, a Equiipa dos infractorres terá sempre de ser
sanciionada com dois “power-play”
“
distintos, devendo oss Árbitros procedeer de acordo com
m o disposto no Arrtigo 10 destas Regras.

6.3

SANÇÇÃO TÉCNICA DAA EQUIPA DOS INFFRACTORES
6.3.1 Salvaguardanndo as disposiçõees relativas ao saancionamento discciplinar da equipaa dos infractores (“power-play”), todas
t
as infracçõões que
sejam cometidas com o jogo parado
p
não terão consequências quuanto à punição técnica da equipa do infractor, não sendo alterada a forma
de proceder ao reinício do jogo, reinício esse quue será sempre efectuado
e
em conformidade com o disposto no ponto 6.3.2 deste Artigo.
6.3.22 Os Árbitros reiniciarão
r
o jogo em função das faaltas ou infracções que haviam mottivado a sua interrrupção, ou seja:
a) No caso de faltas ou infraacções cometidass em simultâneo ou
o no mesmo momento do jogo, o recomeço do jogo terá de ser efeectuado
em confoormidade com o disposto
d
no ponto 7 deste Artigo.
b) Nas dem
mais situações, o recomeço
r
do jogoo terá de ser efectuado com a marcação de um livree directo ou de um penalty, em funnção do
local da pista em que tenhha sido efectuada a infracção grave ou muito grave que determinou a interrupção do jogo.
j

6.4

Ressalvando o dispostto no ponto 7 destte Artigo, no reco meço do jogo as equipas
e
terão em pista um númeroo distinto de jogaddores, uma vez quue:
6.4.1 A equipa que foi punida com duuas infracções differentes apenas pode
p ter três jogaadores em pista.
6.4.22 A outra equippa, que apenas foi punida por uma ssó infracção, teráá quatro jogadores em pista.

7. FALTAS OU INFRACÇÕES COOMETIDAS NO MEESMO MOMENTO DDO JOGO, ESTANNDO ESTE ACTIVO
O
7.1

Ressalvando o dispostto no ponto 7.2 deeste Artigo, se doois infractores – um
u de cada equippa – cometerem ssimultaneamente (ou no mesmo momento
mo
do joogo) faltas da messma natureza e gravidade,
g
ambos terão de ser punnidos disciplinarm
mente (se for casso disso), com o jogo a ter de ser depois
reinicciado com um golpe–duplo, o qual será executado:
No local ondee as faltas forem cometidas,
7.1.1
c
se aquuelas acontecerem
m no mesmo local; ou
7.1.2 No local ondee a bola se enconttrar, se forem com
metidas em locaiss diferentes.

7.2

Quando ambos os inffractores – um de
d cada equipa – forem sancionados com uma falta
f de equipa teerão de ser consideradas as seguintes
alternativas, quanto à forma de reiniciaar o jogo:
7.2.1 O jogo terá de ser reiniciado com
c um golpe-dupplo, tal como estaabelecido no pontoo 7.1 deste Artigo sempre que – ate
tento o disposto no ponto
3.3.1 do Artiggo 25 destas Regrras – se verificar uma das seguintees situações:
a) Ambas as equipas teriam de ser sancionaddas com a marcaçção de um livre directo;
b) Nenhumaa das equipas teria de ser sancionaada com a marcação de um livre directo;
7.2.22 O jogo terá de ser reiniciado com
c um livre dire cto sempre que – atento o dispostto no ponto 3.3.1 ddo Artigo 25 desta
tas Regras – apenas uma
das equipas tenha
t
de sofrer – em termos técniicos – tal tipo de sanção.
s
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7.3

Excepptuando o dispostto no ponto 7.4 deeste Artigo, se doois infractores – um
u de cada equippa – cometerem ssimultaneamente (ou no mesmo momento
mo
do joogo) faltas de difeerente gravidade, cada um dos inffractores será (sse for caso disso)) punido disciplinaarmente, tendo os Árbitros Principais de

asseggurar depois o reeinício do jogo coom a execução daa sanção técnica correspondente à falta mais gravve, penalizando a equipa do infracctor em
questtão.
7.4

O jogo terá de ser reccomeçado com a marcação
m
de um ggolpe-duplo – quee será executado conforme dispost
sto no ponto 7.1 deeste Artigo – semppre que
as infracções em cauusa, embora de diferente gravidadde, possam impliccar que cada uma das equipas teenha de ser sancionada tecnicameente de
forma igual ou similar, ou seja:
7.4.1 O infractor de
d uma equipa coomete uma falta ggrave ou muito grave e é sancionado com cartão azul ou com um cartão vermelho, o que
implicaria a marcação
m
de um livre directo ou dee um penalty, em função do local em que a falta em causa tenha sido cometida;
7.4.22 O infractor da
d outra equipa coomete uma falta de equipa que – atento
a
o dispostoo no ponto 3.3.1 do Artigo 25 destaas Regras – implicaria a
marcação de um livre directo contra essa mesm
ma equipa.

7.5

Se doois infractores daa mesma equipa cometerem simuultaneamente (ouu no mesmo mome
mento do jogo) falttas de diferente gravidade, cada um
u dos
infractores será (se for
f caso disso) punido
p
disciplinar mente, sendo deppois a sua equipaa tecnicamente s ancionada em coonformidade com a falta
mais grave que foi praaticada, sem prejuuízo dos Árbitros Principais terem de assegurar – se
s tal for aplicáveel – as seguintes disposições
d
adicioonais:
7.5.1 Se uma faltaa de equipa for a infracção menoss grave então occorrida, os Árbitrros terão de asseegurar que a meesma não seja avverbada
porquanto, a outra infracção terá sido grave oou muito grave, determinando
d
porr si só que o jogoo seja reiniciado com a marcação de um
livre directo ou de um penalty,, em função do loccal em que a faltaa em causa tenha sido cometida.
7.5.22 Se uma falta de equipa for a innfracção mais graave então ocorrida, duas alternativvas terão de ser cconsideradas paraa reinício do jogo::
a) Marcação dum livre directo contra a equip a do infractor, see for aplicável o diisposto no ponto 33.3.1 do Artigo 25 destas Regras; ou
o
b) Marcação dum livre indireecto contra a equ ipa do infractor.

8. FALTAS OU INFRACÇÕES PRRATICADAS À DISSTÂNCIA SOBRE AADVERSÁRIOS EM
M PISTA
8.1

No caaso das faltas praaticadas à distânccia – lançamento de stick, luvas, máscara,
m
etc. e dessde que a bola est
steja em jogo – oss Árbitros Principaais têm
de asssegurar a seguinnte acção disciplinnar:
8.1.1
Tratando-se de infractor devidamente identiificado pelos Árbitros Principais, ser-lhe-á exibiido um cartão vermelho,
v
expulssando-o
definitivamennte do jogo
8.1.2 Tratando-se de infractor não identificado peloss Árbitros Princippais, serão seguidos os procedimenntos previstos noo ponto 2.2. do Artigo 23
destas Regraas.
8.1.3 Em qualquer dos casos, a equipa do infractor é sempre punida com o “power-plaay” correspondennte, atento o disposto no Artigo 10 destas
Regras.

8.2

A equuipa do infractor terá
t ainda de ser punida tecnicameente com a marcaação dum livre dirrecto ou dum pen alty, tendo em ateenção:
8.2.1 O local onde se encontrava o Jogador
J
atingido, quando a falta foi “tentada e concretizada”
8.2.22 O local onde se encontrava a bola no momentto da interrupçãoo, quando a falta foi “tentada mas não concretizada”, acabando o Jogador
adversário poor não ser atingiddo.

8.3

Uma vez que a este tipo de faltas corrresponde sempree a marcação dum
m livre directo ouu dum penalty, a lei da vantagem não deve ser conncedida
peloss Árbitros Principais, os quais interrromperão o jogo de imediato e assegurarão os proocedimentos referridos nos pontos 7.1 e 7.2 deste Arttigo.

8.4

Trataando-se de uma situação de golo eminente e se estee ocorrer, os Árbitros Principais terão de o validar,, assegurando depois – atento o disposto
d
no poonto 7.1 deste Artitigo – a punição disciplinar dos infraactores e da sua equipa, reinicianddo o jogo com o goolpe de saída relaativo ao golo obtiddo.

ARTIGO 23
2
FALTAS PRATICADAS FORA
F
DE PISTA
1. FALTAS PRAATICADAS FORA DE PISTA – DEFINIÇÃO E ENQUADDRAMENTO
Faltas ou inffracções – gravees ou muito gravess – cometidas porr representantes das equipas – Joogadores, Delegaddos, Equipa Técnicca e os seus Auxilliares –
que integrem
m o Banco de Supplentes, de que são exemplo:
1.1 Lançaamento do stick ou
o de qualquer outtro objecto para ddentro da pista dee jogo
1.2 Proteestar ou manifesstar, de forma osstensiva, desacorrdo com as decissões arbitrais ouu desobedecer, dde forma persisteente, às instruçõões dos
Árbitros Principais e//ou do Árbitro Auxxiliar relativamentte à postura e com
mportamento no banco de suplentees.
1.3 Insulttar, ameaçar ou agredir qualquer dos agentes do jjogo (Árbitros Prrincipais, elemento
tos da Mesa Oficiaal de Jogo, repressentantes da suaa equipa

ou da equipa adversárria, elementos do público)

1.4

1.5
1.6

Entraar na pista com o jogo a decorreer procurando innterferir na acção dos Árbitros Principais e/ou doos Jogadores em
m pista ou sair da
d zona
reserrvada do seu bannco de suplentes e colocar-se nouutra zona da pista (exceptuando o caso de Jogadoor suplente que esteja
e
em “aqueciimento”
paraa substituir um col
olega de equipa).
Manter, de forma flagrrante, uma conduta e comportame nto anti-desportivo.
Manippulação mal-intenncionada do cronóómetro do jogo, quuando sob o contrrolo de um Delegaado de uma das eqquipas em confronto.
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2. PUNIÇÃO DAS FALTAS PRATTICADAS FORA DE PISTA
2.1

PUNIIÇÃO DE INFRACTTOR IDENTIFICADDO PELOS ÁRBITRROS PRINCIPAIS E/OU PELO ÁRBIITRO AUXILIAR
2.1.1
Aos Jogadorees e ao Treinadorr principal é exib ido, em função da gravidade da faalta, um cartão azzul ou um cartão vermelho, cumprindo a
sanção correespondente, ressaalvando o dispostoo no ponto seguinte
p
2.1.4 do Artiigo 26 destas Reggras, quando for exibido
e
um cartãoo azul ao Treinador principal duma equipa,
2.1.2 Com ressalvaa do disposto no ponto
este não é suuspenso do jogo, mas
m a sua equipa é sancionada com
m “power-play”, atento o disposto nno Artigo 10 destaas Regras.
2.1.3 Aos outros representantes
r
daa equipa – Deleggados, segundos treinadores,
t
outrros membros da Equipa Técnica e Auxiliares – é sempre
s
exibido um caartão vermelho, sendo expulsos doo banco de suplenttes.
2.2 PUNIIÇÃO DE INFRACTTOR NÃO IDENTIFFICADO PELOS ÁRRBITROS PRINCIPPAIS E/OU PELO ÁRBITRO AUXILIIAR
2.2.1 Na primeira infracção não idenntificada, é exibid o um cartão azul ao treinador prinncipal, sem que haaja lugar à sua suspensão.
2.2.22 Quando for exibido o terceiro cartão azul ao Tr einador Principal – em resultado da
d acumulação dee cartões azuis jáá exibidos anteriorrmente,
seja ou não por
p infracção idên
êntica – os Árbitroos Principais têm de lhe exibir um cartão vermelhoo, expulsando-o definitivamente doo jogo e
do banco de suplentes.
s
2.2.33 Se o Treinadoor Principal já tiveer sido expulso, o s Árbitros Princippais têm de exibir um cartão vermeelho a um dos Delegados da equipaa ou, na
ausência destes, têm de exibirr um cartão azul aao Capitão em pista.
2.3. PUNIIÇÃO DA EQUIPA DO INFRACTOR
2.3.1 Sanção discipplinar: Em termoss de sanção discipplinar, a equipa é punida com power-play, atento o ddisposto no Artigoo 10 destas Regrass.
2.3.22 Sanção técnica: Em termos dee sanção técnica, a equipa é punida com um livre directo, excepto see a infracção ocoorrer com o jogo parado
em que não há
h lugar a sanção técnica.

ARTIGO 24
2
FALTAS TÉCNNICAS
1.

As faltas téécnicas englobam
m todas as infraacções praticada s com origem na
n pista de jogo e que estão, esssencialmente, reelacionadas com o não
cumprimentto de normas, proocedimentos ou geestos técnicos obbjectivamente defiinidos nas Regrass de Jogo, de que são exemplo:
1.1
Joggar a bola quandoo estiver apoiado ou agarrado às bbalizas, excepção feita ao Guarda-redes, quando na ssua área de penalty
1.2
Maanter-se de posse da bola, parado e de costas para a pista de jogo, em
e qualquer dos cantos
c
da pista ouu atrás duma balizza
1.3
Imobilizar ou manter a bola imobilizada entre a tabela e os patins ou enntre a tabela e o stick
s
1.4
Fazzer falta na execuução dum penaltyy ou de um livre directo (efectuarr uma simulação ou movimentar a bola depois doss 5 segundos conccedidos

par
ara a execução)

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16

Fazzer elevar a bolaa acima da altura permitida, exceeptuando o caso do Guarda-redes – quando situa
uado dentro da sua
su área de penaalty – e
inddependentemente de tal acção ocorrrer ou não em reesultado duma defesa efectuada.
Fazzer falta na execuução dum golpe-duplo (movimentarr a bola antes do apito
a do Árbitro, provocar
p
falta doo adversário, etc.)).
Excceder o tempo permitido para possse da bola na sua zona defensiva (dez
(d ou cinco seguundos).
Eviitar um golo de foorma irregular (inntercepção da bola
la com a mão, com
m os patins ou quaalquer parte do co
corpo)
Pontapear intencionnalmente a bola coom qualquer dos ppatins.
Agaarrar ou prender a bola com qualqquer das mãos
Acçção intencional doo Guarda-redes – agarrar a bola, ddeitar-se em cimaa dela, prendê-la entre as suas per
ernas ou com as luuvas – para não permitir
quee a bola continue a ser jogada
Joggar a bola para foora da pista de joggo
Griitar ou assobiar, procurando
p
engannar o adversário que detém a possse da bola.
Levvantar o stick acima dos ombros, mas
m apenas se esste gesto técnico colocar em perigo a integridade fíísica de um Jogaddor adversário ouu de um
Joggador da sua própria equipa.
Cortar ou jogar a bola com o “sticck” de forma irr egular – designaadamente, cortarr ou jogar a bolaa em “cutelo”, coom a aresta do stick –
excceptuando o caso do Guarda-redess – quando situaddo dentro da sua área
á de penalty – e independentemmente de tal acçãoo ter ocorrido ou não em
ressultado duma defeesa efectuada.
Enttrar ou colocar-se estaticamente na
n zona de proteccção do Guarda-redes adversário, sem ter a bola coontrolada.

2. A punição ddas faltas técnicaas depende unicaamente do local da pista de jogo em que são com
metidas, sem terr qualquer implicação no que respeita a
consequênccias disciplinares para os seus infractores, conform
me explicitado seguidamente:
2.1
2.2

Excepptuando o dispostto no ponto 4.1 doo Artigo 29 destaas Regras, semprre que uma falta técnica for comeetida no interior da
d área do infracctor, os
Árbitros Principais terrão de interrompeer o jogo de imediiato, assegurandoo depois a execução de um penalty contra a sua equuipa.
Em qualquer das outrras situações - e se a ”lei da vanttagem” não ser aplicável
a
- os Árbitros Principais tterão de interrom
mper o jogo de im
mediato,
asseggurando depois a execução de um livre indirecto co ntra a equipa do infractor, atento o disposto no ponnto 2 do Artigo 288 destas Regras.
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ARTIGO 25
2
INFRACÇÕÕES LEVES E FAALTAS DE EQUIPPA
1.

Tanto as inffracções leves coomo as faltas de equipa são infraacções de menor gravidade, sendoo, no entanto, objjecto de tratamento e de procedim
mentos
diferenciadoos, atentas as disposições estabeleecidas nos pontoss seguintes deste Artigo.
2. INFRACÇÕEES LEVES
2.1

Ressalvando o dispossto no ponto 3.1 deste
d
Artigo, as infracções leves são praticadas com o jogo paraado ou interromppido, englobando apenas
incorrrecções de compportamento, de quue são exemplo ass seguintes infraccções específicas::
2.1.1
Jogador ou Guarda-redes
G
que salta a vedação dda pista sem autoorização dos Árbittros Principais
2.1.2 Jogador ou Guarda-redes
G
que simula uma lesãoo
2.1.3 Guarda-redess que se dirige ao
a banco de supleentes para limpaar a viseira, ou por qualquer outrro motivo, sem quue para isso tenhha sido
autorizado peelos Árbitros Principais.
2.1.4 Guarda-redess que na defesa da
d sua baliza – aqquando da execuçção de um livre diirecto ou de um ppenalty – se movim
menta antes do Jogador
executante teer movimentado a bola.
2.1.5 Jogador que – colocado na área
ár de penalty daa equipa que beneeficia da falta aquuando da execuçãão dum livre direccto ou dum penallty – se
movimenta na direcção da bola, antes do Jogaddor executante a ter
t movimentado.
2.1.6 Médico e/ou Massagista que entra(m)
e
em pistaa para assistir um
m Jogador, sem a prévia
p
autorizaçãão dos Árbitros Prrincipais.
2.1.7 Representantte duma equipa quue é responsável pela perda de tem
mpo intencional quando for assinal ado um desconto de tempo (“time-out”)
2.1.8 Guarda-redess que mantém um
ma posição não re gulamentar na baaliza, em violação do disposto no poonto 1.2 do Artigo 13 destas Regrass.
2.2 Sendo a primeira vez que o infractor comete qualquer uuma das infracções referidas no ponto
p
anterior, oss Árbitros Principais devem asseguurar os
seguintes procedimentos:
2.2.1 Admoestaçãoo verbal do infracttor, sem outras cconsequências parra ele ou para a sua
s equipa.
2.2.22 A admoestação tem de ser efeectuada de formaa pública e transpparente, sendo efectuada pelos Ár bitros junto ao innfractor– e obriga
gando-o,
se for caso disso,
d
a colocar-se
se de pé – para, ussando sinalética elucidativa,
e
lhe dar indicação que a infracção não deeverá ser repetidaa.
2.3 Se occorrer a reincidênncia na infracção referida no pontoo 2.1.1 deste Artigoo, os Árbitros Principais terão de eexibir um cartão azul
a ao Guarda-reedes ou
Jogador infractor, implicando – para o infractor reinci
cidente e para a sua
s equipa – as sanções
s
adicionaiis estabelecidas no
n ponto 2 do Arttigo 26
destaas Regras.
2.4 Se occorrer a reincidêência na infracçãoo referida no ponnto 2.1.7 deste Arttigo, os Árbitros Principais terão de exibir um cartão vermelho ao Médico
e/ou Massagista infraactor, atento o disposto no ponto 7 do Artigo 12 destas Regras.
2.5 Ressalvando o dispostto nos pontos 2.3 e 2.4 deste Artigoo, a ocorrência duma reincidência em qualquer dass demais infracções leves determinnará os
seguintes procedimentos por parte doss Árbitros Princip ais:
2.5.1 Se a reincidêência na mesma falta
f ocorrer no m
mesmo momento ou acção de jogoo – ou quando see tinha de repetir a execução da primeira
pr
falta (livre inndirecto, livre direecto ou penalty) – os Árbitros Princcipais terão de intterromper o jogo (se for esse o caaso) e de assegurar:
a) Exibição de cartão azul, see o infractor é Guuarda-Redes, Jogaador de pista ou Treinador
T
Principaal, implicando – para
p o infractor e para a
sua equip
ipa – as sanções previstas
p
no pont o 2 do Artigo 26 destas
d
Regras.
b) Exibição de cartão vermelho, se o infractorr é outro representante duma equipa, implicando – ppara o infractor e para a sua equip
ipa – as
sanções adicionais estabeelecidas no ponto 2 do Artigo 27 deestas Regras.
2.5.22 Se a reincidêência na mesma faalta ocorrer postteriormente ao momento ou acção de jogo que deteerminou a primeirra infracção, os Árbitros
Á
Principais terrão de assegurar novamente os prrocedimentos estaabelecidos no ponnto 2.2. deste Arti go.
3. FALTAS DE EQUIPA
3.1

As faltas de equipa inccluem apenas as faltas
f
de pequena gravidade, as quais podem ser cometidas:
3.1.1
Com o jogo parado ou interrom
mpido, ainda que aabranjam apenas qualquer uma das duas faltas seguuintes:
a) Não resppeitar a distância regulamentar na execução de um livre indirecto contra a sua equipaa.
b) Deslocarr ou reter intencioonalmente a bola,, atrasando a execcução de um livre indirecto contra a sua equipa.
3.1.2 Com o jogo activo e em curso, de que são exem
mplo as faltas seguuintes:
a) Efectuar um bloqueio ileggal ou a obstruçãão intencional dee um adversário, atento o dispostto nos pontos 4 e 5 do Artigo 19 destas
Regras.
b) Enganar os Árbitros, simuulando uma falta ou procurando beneficiar, de form
ma ilegítima, de uuma falta a favor da sua equipa, atento o
disposto no ponto 6.1 do Artigo
A
20 destas RRegras.
c) Faltas dee contacto efectuuadas sem uso d e violência e sem
m provocar conseequências físicas graves, como, por
p exemplo, agarrrar ou
empurraar um adversário, efectuar um golppe no seu stick ouu na zona das caneeleiras.
d) Guarda-rredes ou Jogadoor que tem umaa intervenção acctiva no jogo, apesar do seu eq uipamento se enncontrar em conndições
irregularres, atento o disposto no ponto 3.1 do Artigo 17 destaas Regras.
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3.2

3.3

INFORMAÇÃO E REGISSTO DAS FALTASS DE EQUIPA ACUUMULADAS POR CADA
C
EQUIPA
3.2.1 Exceptuando o disposto nas alíneas a) e b) do pponto 3.5.1 deste Artigo, os Árbitroos Principais terãão de indicar ao Árbitro Auxiliar – de
d uma
forma visívell e utilizando umaa sinalética especcífica (que os doiis efectuarão) – todas
t
as demais faltas de equipa que ocorram durrante o
jogo, seja as que forem por si
s efectivamente assinaladas, sejaa as que – ainda que não apitadass – foram objectoo da aplicação daa lei da
vantagem.
3.2.22 O Árbitro Auxxiliar da Mesa Oficcial de Jogo é res ponsável por assegurar:
a) O registo actualizado do número acumul ado das faltas de equipa averbaddas, em função ddas informações específicas que,, nesse
sentido, lhe sejam transm
mitidas pelos Árbittros Principais
b) A informação pública das faltas de equipa qque foram averbaadas a cada equipa.
3.2.33 O registo do número acumulado das faltas de equipa será consstantemente actualizado, transitanndo da primeira para
p a segunda paarte do
jogo e também – se for caso disso
d – do final doo tempo normal dee jogo para o seu prolongamento.
FALTTAS DE EQUIPA ACUMULADAS DURRANTE O JOGO - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
3.3.1 Quando uma equipa acumularr 10 (dez) faltas de equipa tem de
d ser tecnicameente sancionada com um livre directo, sanção quue será
igualmente applicada de cada vez que a mesma eequipa acumule 5 (cinco) faltas de equipa adicionaiss.
3.3.22 Quando qualqquer das equipas acumular 9 (novee) faltas de equipaa no primeiro ciclo do jogo – ou quuando acumular 5 (cinco) faltas dee equipa
adicionais (to
total de 14, 19, etcc.) nos ciclos segguintes – o Árbitrro Auxiliar colocaará uma marca nna Mesa Oficial de Jogo – ou exibbirá um
cartão de infformação – para que – se uma noova falta de equippa for cometida – os Árbitros Prinncipais possam asssinalar de imediato um
livre directo, sem concederem
m a lei da vantagem
m.
3.3.33 Em qualquer caso, quando um
ma equipa atingir um número acum
mulado de faltas de equipa que obbriguem à marcaçção dum livre dirrecto, o
Árbitro Auxiliar fará o aviso coorrespondente, attravés de um sinaal sonoro ou de appito.
3.3.44 Se – ao mesm
smo tempo que a Mesa
M Oficial de Jo
Jogo indicar o term
mo de qualquer das
d partes do jogoo – os Árbitros Principais assinalaam uma
falta de equippa que – atento o disposto no ponnto 3.3.2 deste Artigo
Ar – obriga à marcação
m
de um llivre directo conttra a equipa do Jogador
infractor, a sua
s execução teráá sempre de ser ggarantida, em conformidade com o estabelecido no pponto 6 do Artigo 29 destas Regras.

3.4

FALTTAS DE EQUIPA EFFECTUADAS COM
M O JOGO PARADDO OU INTERROMPIDO
Salvaaguardando o dispposto no ponto 3.3.1 deste Artigo, não terão qualquuer outra sanção - sendo unicameente sinalizadas pelos
p Árbitros Priincipais
paraa registo do Árbitrro Auxiliar - as faltas de equipa praaticadas com o joggo parado ou interrompido.

3.5

FALTTAS DE EQUIPA PRATICADAS COM
M O JOGO ACTIVOO E A DECORRER
Salvaaguardando o dispposto no ponto 3.3.1 deste Artigo, a punição normall das faltas de equipa que sejam coometidas com o jogo
j activo e a deecorrer
depende unicamente do
d local da pista em que ocorram, cconforme estabelecido seguidamennte.
3.5.1 Os Árbitros Principais
P
terão de
d interromper o jogo de imediatoo – tendo em cont
nta que a lei da vaantagem não pode
de ser aplicada – quando
ocorrer uma falta de equipa que tenha de ser teecnicamente sanccionada com:
a) A execuçção de um penaltyy contra a equipa do infractor, situuação que terá dee ser assinalada ssempre que a faltta de equipa é efeectuada
no interior da área da equuipa do infractor.
b) A execuçção de um livre directo contra a eqquipa do infractorr, situação que terá de ser assinalaada sempre que a falta de equipa – ainda
que efecctuada fora da áre
rea da equipa do ininfractor – tenha contribuído, de foorma indiscutível,, para impedir um
ma situação flagraante de
possível golo favorável à equipa
e
adversáriaa.
3.5.22 Em qualquer das duas situações mencionadas nno ponto anteriorr, as faltas de equipa em questão nnão poderão ser inndicadas ou incluídas no
registo do Árrbitro Auxiliar nem
m tãopouco darão lugar à punição disciplinar
d
do infractor ou da sua eequipa.
3.5.33 Todas as dem
mais faltas de equipa que sejam ppraticadas com o jogo activo e a decorrer terão dde ser indicadas ao Árbitro Auxiliaar para
registo, senddo depois sancionnadas pelos Árbitrros Principais coom um livre indireecto, não havendoo lugar a qualqueer sanção disciplinar do
infractor ou da
d sua equipa.

ARTIGO 26
2
FALTAS GRAVVES / FALTAS PARA
P
CARTÃO AZUL
A
1. As faltas grraves – que obri
rigam os Árbitross Principais a exibibir um cartão azzul ao infractor – englobam os acctos ou factos desonrosos que revelem

insubordinação, injúrias e/oou ofensas, bem como
c
as faltas qque sejam praticaadas pelos Jogadores e demais reepresentantes daas equipas e que façam
perigar a integridade física de
d outrem, implicaando assistência m
médica e/ou a im
mpossibilidade tem
mporária de continnuar no jogo, de que
q são exemplo:
1.1
Prootestar com os Árbitros
Á
Principais e/ou com o Árbbitro Auxiliar ou dirigir-se de form
ma agressiva ou iintempestiva a um
m adversário, Árbbitro,
collega de equipa ou elemento do público.
1.2
Maanifestar desacorddo público com ass decisões dos Árrbitros Principais (por palavras, poor gestos, abanand
ndo a cabeça de foorma ostensiva, etc.)
et
1.3
Zom
mbar ou gritar coom os Árbitros Principais, os coleg as, os adversárioos ou com elementos do público.
1.4
Efeectuar a deslocação intencional de qualquer das bal izas
1.5
Agaarrar, empurrar ou carregar um adversário
a
de forrma perigosa (inccluindo os encontr
trões contra as taabelas ou as vedaações da pista de jogo,
j

com
om derrube do advversário)
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Golpear – sem usarr de violência – um
m adversário foraa das zonas proteggidas por caneleirras (tronco, mãoss, braços, pernass ou joelhos)
Rasteirar um adversário, derrubandoo-o
Engganchar, através do stick, o patim
m de Jogador advversário, mesmo se
s efectuado de forma
f
não intenc ional e ainda quee o Jogador em causa
acaabe por não ser derrubado
d
Engganchar ou golpear por detrás o sttick de um Jogadoor adversário, impedindo-o de efecctuar um remate à baliza.
Praaticar uma substiituição irregular, entrando na pistaa – com o jogo acctivo e em curso - antes da saída doo colega que vai substituir.
s

2. Salvaguardaando o disposto nos pontos 6 e 7 do Artigo 22 deestas Regras, as faltas graves quue forem cometiddas pelos representantes das equuipas –
Jogadores e Guarda-Redes, Delegados,
D
Equipaa Técnica e seus AAuxiliares – serãoo sancionadas da forma seguinte:
2.1 SANÇÇÃO DISCIPLINARR DO INFRACTORR
2.1.1
Se o infractoor for um Jogadorr ou Guarda–redees, os Árbitros Prrincipais têm de lhe exibir um carttão azul, implicando para o infracttor – e
com ressalvaa do disposto no ponto
p 2.1.4 deste AArtigo – uma suspensão temporária do jogo pelo peeríodo de 2 (dois)) minutos.
2.1.2 Se o infractor for o Treinador principal da equippa, os Árbitros Prrincipais têm de lhhe exibir um cartãão azul, tendo, em
m atenção que:
a) Atento o disposto no pontto 2.1.2 do Artigo 223 destas Regrass – e ressalvandoo o disposto no poonto 2.1.4 deste Artigo
Ar – não haverá lugar
à suspennsão temporária do
d Treinador Princcipal;
b) Se a infrracção do Treinador Principal dum
ma equipa ocorreer no âmbito do estabelecido no pponto 6 do Artigo 22, a sua equippa terá
sempre de
d ser sancionadaa com dois “poweer-play” distintos, atento o dispostoo no Artigo 10 desstas Regras.
2.1.3 Se o infractoor for outro repreesentante da Equiipa, os Árbitros Principais
P
têm de lhe exibir – atennto o disposto no ponto 2.1.3 do Arrtigo 23
destas Regraas – um cartão vermelho, expulsan do-o definitivameente do jogo e obrigando-o a abanddonar o banco de suplentes.
2.1.4 Tratando-se do terceiro cartão azul que, por acumulação, é exibido
e
ao Treinaddor principal, ou a um Jogador ou
o um Guarda-reddes, os
Árbitros Prinncipais terão tam
mbém de exibir uum cartão vermeelho ao infractorr, expulsando-o ddefinitivamente do jogo e obriganndo-o a
abandonar o banco de suplentes.
2.2 SANCCIONAMENTO DA EQUIPA DO INFRRACTOR
2.2.1 A equipa do innfractor é sancionada disciplinarm
mente com um “poower-play", atentoo o disposto no Arrtigo 10 destas Reegras.
2.2.22 Ressalvando o disposto no número seguinte, a equipa do infracctor é penalizada tecnicamente co m a marcação duum livre directo ou
o dum
penalty, em função do local onde tiver sido com
metida a falta.
2.2.33 Se a falta graave foi cometida quando
q
o jogo esttava interrompidoo – seja durante o intervalo, seja ddurante uma interrrupção do jogo – não há
lugar a qualquer sanção técnicca da equipa do innfractor.

ARTIGO 27
2
FALTTAS MUITO GRAAVES / FALTAS PARA CARTÃO VERMELHO
1. As faltas muuito graves – quee obrigam os Árbititros Principais a eexibir um cartão vermelho ao infraactor – englobam os actos muito graves
g
de indisciplina, de

que possam
m resultar violênccia ou danos gravves, bem como ass acções violentaas que possam fazer perigar a inttegridade física de
d terceiros, de que
q são
exemplo:
1.1. Assumir, relativamentte a qualquer dos agentes do joggo – público, Árbbitros Principais, membros da Mes
esa Oficial de Joggo, Jogadores e demais
repre
resentantes da equuipa adversária ou
o da própria equipipa – os seguintess comportamentos:
1.1.1
Proferir ameaças, insultos, palavras injuriosas ou efectuar gestos obscenos
1.1.2
Agredir ou teentar agredir
1.1.3
Responder ouu tentar respondeer a agressão, atrravés de atitude agressiva
a
e/ou vioolenta
1.1.4
Prática de quuaisquer outros actos de violência ou de brutalidadee
1.2 Ameaaçar, empurrar ouu tentar agredir um
u adversário, coom o jogo parado (interrupção, inteervalo ou final doo jjogo)
1.3 Entraar com os patins sobre
s
um adversáário – "de carrinhho" – derrubando-o
1.4 Golpeear – usando de violência
v
– um advversário fora das zonas protegidass por caneleiras (tronco,
(
mãos, bra
raços, pernas ou joelhos)
jo
1.5 Engannchar intencionalmente, através do stick, o patim dee Jogador adverssário, provocando a sua queda na ppista.
1.6 Arrem
messar para a pista de jogo o sticck, o capacete, ass caneleiras ou ouutro qualquer objeecto na direcção da bola ou contra os Árbitros Prinncipais,
adverrsários ou colegaas de equipa
1.7 Provoocar o público, coom gestos ou exprressões de caráctter ofensivo (ou como
c tal considerrados)
1.8 Praticar nova infracçãão grave ou muitoo grave quando see encontrava a cumprir uma suspensão temporária do jogo e este já se havia reiniciaddo.

2. As faltas dissciplinares muito graves que forem cometidas peloos representantes das equipas – Jogadores, Deleggados, Equipa Téccnica e seus Auxilliares –
serão sancionadas da forma seguinte:
2.1 SANÇÇÃO DISCIPLINARR DO INFRACTORR
Os Árrbitros Principaiss têm de exibir um
m cartão vermelhho ao infractor, exxpulsando-o definitivamente do joggo e obrigando-o a abandonar o baanco de
supleentes da sua equippa.
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2.2

SANÇÇÃO DISCIPLINARR E PENALIZAÇÃO
O TÉCNICA DA EQQUIPA DO INFRACCTOR
2.2.1 A equipa do innfractor é sancionada disciplinarm
mente com “powerr-play”, atento o disposto
d
no Artigoo 10 destas Regras.
2.2.22 Ressalvando o disposto no número seguinte, a equipa do infracctor é penalizada tecnicamente co m a marcação duum livre directo ou
o dum
penalty, em função do local onde tiver sido com
metida a falta.
2.2.33 Se a falta muuito grave foi cometida quando o jo go estava interroompido – seja durrante o intervalo, sseja durante umaa interrupção do jogo
jo – a
equipa do infrractor não será sancionada
s
tecnic amente.
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CAPÍTULO VI

PUNNIÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPAS

ARTIGO 28
LIVRE INDIREECTO
1.

Um livre inddirecto será assinnalado pelos Árbitros Principais parra:
1.1 Punirr tecnicamente as faltas menos graves que sejam cometidas na pissta, bem como ass faltas de maiorr gravidade mas que envolvem situações
especcíficas de jogo
1.2 Efecttuar o reinício do jogo – após interrrupção ordenadaa pelos Árbitros Principais,
P
sem quue uma falta tenha
ha sido cometida por
p qualquer das equipas
e
– benneficiando a equippa que tinha a possse de bola no mo mento em que a interrupção foi efectuada.

2. EXECUÇÃO DO LIVRE INDIREECTO
2.1 Em condições normaiss, o livre indirectoo é executado com
m a bola parada, sendo
s
esta movim
mentada com um ssó toque e sem quue os Árbitros Principais
tenhaam de apitar.
Na execução de um livre indirecto todos os JJogadores da equuipa punida terão de colocar-se a uma distância de,
2.1.1
d pelo menos, 3 (três)
metros, relattivamente ao pontto onde vai ser maarcada a falta.
2.1.2 Se uma falta for cometida juntto à tabela – ou se a bola sair foraa da pista – o livree indirecto corresspondente pode seer executado com
m a bola
colocada até uma distância de 70 (setenta) cenntímetros da tabela em questão.
2.1.3 Os Jogadoress da equipa que beneficia da falta ppoderão estar colocados em qualquer local da pistaa, com excepção da
d zona de proteccção do
Guarda-redess adversário.
2.1.4 O Jogador quue executa um livrre indirecto não ppoderá voltar a joggar a bola, até que
a) A bola haaja sido jogada ouu tocada por qualqquer outro Jogadoor; ou
b) A bola teenha tocado na parte exterior de um
ma das balizas.
2.1.5 Caso haja dem
mora na execuçãoo do livre indirectto, os Árbitros Principais devem appitar para ordena rem o recomeço imediato do jogo.
2.2 O Joggador executantee pode solicitar aos Árbitros Princcipais que os Jogadores adversários sejam colocaddos à distância reegulamentar de 3 (três)
metros, situação em que
q o livre indirecto só pode ser exxecutado após o apito
a dos Árbitros Principais
2.2.1..

2.2.22

Se, antes do apito do Árbitroo, a bola for movvimentada pelo Jogador
J
executannte – seja este oou não o jogadorr que havia soliccitado a
colocação dos
do adversários à distância regulalamentar – a equipa do infractor será de imediatoo sancionada com um livre indirecto, a
executar no mesmo
m
local.
Após o apito dos Árbitros Prinncipais a bola esttará em jogo, peloo que qualquer Joogador da equipa punida poderá apossar-se da bolaa e dar
continuidade ao jogo.

3. LOCAIS PARRA MARCAÇÃO DE
D LIVRES INDIREECTOS
O local de eexecução dum livvre indirecto é deefinido em funçãoo da infracção esspecífica que tiveer sido cometida e do local onde tal infracção tiver sido
cometida, attentos os seguintes critérios:
3.1 No caso de faltas cometidas pelo infrractor na zona ddefensiva da equipa adversária, esta
e pode executtar o livre indirecto correspondente em
qualqquer local dessa mesma
m
"zona", ateento o disposto noo ponto 5 do Artiggo 22 destas Regrras.
3.2 Se a bola subir acima de um metro e cinquenta centíme tros (1,50 metross) de altura, em resultado de um m
movimento do stick de um Jogador que se
encontrava “no interior” da sua área de penalty, o livvre indirecto corrrespondente seráá executado pela equipa adversárria em qualquer um
u dos
cantoos superiores da área em questão..
3.3 Se a falta tiver sido cometida pelo atráás da baliza da eqquipa do infractor, o livre indirectto correspondentee será executadoo pela equipa adveersária
em qualquer dos cantoos inferiores da área
á de penalty daa equipa infractorra.
3.4 No caaso de infracção de
d Jogador que saltou a vedação, o livre indirecto é marcado junto ao local da infracçção.
3.5 No caaso de ocorrer um
m excesso de tem
mpo de posse de bbola por parte daa equipa infractora, o livre indirectto correspondente terá de ser exeecutado
em conformidade com
m o disposto no ponto 3.2 do Artigo 9 destas Regras..
3.6 No caaso de outras falttas, o livre indireccto correspondentte será marcado no mesmo local em
e que a falta tiveer sido cometida.
4. GOLO OBTIDDO NA EXECUÇÃOO DO LIVRE INDIRRECTO
4.1 Da m
marcação do "livree indirecto" só resultará um golo vválido, se a bola – antes de entrar na baliza – tiver ssido tocada ou jogada por qualquer outro
Jogador, independenteemente da equipa a que pertença.
4.2 Se daa execução dum livre
l indirecto resultar um golo obbtido directamentte – sem a bola tocar
t
em qualqueer stick ou Jogaddor – o mesmo nãão será
validaado, recomeçando o jogo com um "golpe-duplo"
"
quee será executado em qualquer dos cantos inferioress da respectiva árrea de penalty.
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ARTIGO 29
2
LIVRE
L
DIRECTO E GRANDE PENNALIDADE (“PEN
NALTY”)
1.

LOCAIS DA PISTA PARA EXEECUÇÃO DO PENAALTY E DO LIVRE DIRECTO
A execução do penalty ou doo livre directo terrá de ser efectua da na meia-pista da equipa sancioonada e nas marccas especificamente assinaladas para
p tal
efeito, desiggnadamente:
1.1

No caaso do penalty, na marca que estáá situada na linhaa superior de dellimitação da área de penalty, a um
ma distância de cinco metros e quuarenta
centíímetros (5,40 met
etros) do centro daa linha de baliza.
1.2 No caaso do livre directto, na marca que está situada a seete metros e quarenta centímetros (7,40 metros) daa linha de baliza.
2. PROCEDIMEENTOS DOS ÁRBIITROS PRINCIPAIS AQUANDO DA EEXECUÇÃO DO PENALTY E DO LIVVRE DIRECTO
2.1 O Joggador executante do penalty ou doo livre directo disppõe dum máximo de 5 (cinco) seguundos para, com a bola parada, iniciar a execução da
d falta
em qquestão – tempoo esse controladoo por um dos Árbbitro Principais, através
a
da sinaléética específica – mas sem que haja
h qualquer apito dos
Árbitros Principais.
2.1.1
A execução do
d livre directo ou do penalty – m
mesmo que, nestee último caso, se trate do desemppate do jogo – pode ser asseguradda pelo
Guarda-redess da equipa que beneficia
b
da falta,, desde que este se mantenha com
m as suas canelei ras de protecçãoo, mas sem utilizaação da
máscara e daas luvas de proteccção.
2.2 Os Joogadores que não têm intervençãão na execução oou defesa da falta, têm de colocar-se na outra m eia-pista, dentro da área de penaalty, só
podendo movimentar-se e voltar a ter uma intervenção activa no jogo quuando a bola for impactada ou tocaada para execuçãão do penalty ou do
d livre
direccto.
2.3 Um ddos Árbitros Princcipais coloca-se à frente dos Jogaadores referidos no
n ponto anteriorr, a cerca de 1 (um
m) metro de distâância, controlandoo o seu
posiccionamento, efecttuando – quandoo tudo estiver em
m ordem – o levaantamento na verrtical de um doss braços, para informar o outro Árbitro
Princcipal de que pode dar início à execuução do penalty ouu do livre directo.
2.3.1 Os Jogadores referidos no poonto 2.2 deste Arttigo não podem voltar
v
a intervir no
n jogo – podendo
do assim colocar--se em qualquer zona
z da
outra meia-ppista – se ocorrer qualquer das segguintes situações:
a) Execuçãoo dos penaltys para desempate do jogo.
b) Execuçãoo do penalty ou livvre directo assinaalado no final do tempo de qualquerr dos períodos dee jogo
2.4 O outtro Árbitro Princiipal coloca-se a 1 (um) metro da liinha lateral que delimita
d
a área dee penalty e a 1 (um
um) metro da linhaa inferior, verificcando a
posiçção do Guarda-reedes e asseguranndo – depois de rreceber a sinaliza
zação do outro Árrbitro Principal e sem nunca fazer
er soar o seu apitito – os
seguintes procedimentos:
2.4.1 Efectuar o levvantamento de um
m dos braços na vvertical, para indicar que pode ser iniciada a execuçção do penalty ou do livre directo;
2.4.22 Efectuar com
m o outro braço – colocado horizo
zontalmente na zoona da cintura – um máximo de 5 (cinco) movimentos lateralizadoss – um
movimento para
p cada segunddo – para assegurrar o controlo doo tempo máximo de 5 (cinco) seguundos que são cooncedidos para quue seja
iniciada a exeecução do penaltyy ou do livre direccto.
2.4.33 O Jogador exxecutante do penaalty ou do livre dirrecto pode impactar ou tocar a bola logo depois quee o Árbitro Principal levante um doos seus
braços para indicar que a execcução da falta podde ser iniciada.
2.4.44 A execução do
d penalty ou doo livre directo – bem como a coontagem do temppo de jogo a efecctuar pelo cronom
metrista – só deeve ser
considerada como iniciada a partir do momennto em que a bolaa for tocada ou im
mpactada pelo Joogador executante do penalty ou do
d livre
directo.
2.5 Nenhuma das equipas poderá fazer enttrar em pista quaalquer Jogador – seja para efectuaar uma substituiçã
ção, seja para fazeer reentrar em pista
pi um
Jogaador depois de conncluído o tempo de
d "power-play" – a partir do mom
mento em que seja sinalizada a execcução do penalty ou do livre directto e até
que a mesma seja conncluída.
2.5.1 Se ocorrer uma infracção ao disposto anteriorrmente, os Árbitroos Principais não devem interrompper o jogo de imediato – aguardanndo pelo
resultado da execução do pena
nalty ou do livre dir
directo – para só depois
d
assegurareem os procedimenntos definidos noss pontos seguintes.
2.5.22 Se um golo for
f obtido, este teerá de ser semprre validado, sem prejuízo de – poosteriormente – sserem exercidas as acções discipplinares
estabelecidass nas alíneas a) e b) do ponto 2.5.33 deste Artigo.
2.5.33 Não sendo obtido
o
um golo, o jogo é interroompido de imediiato, sendo depois assegurados pelos Árbitros Principais
P
os seguintes
procedimentoos:
a) Exibir caartão vermelho aoo Jogador entraddo indevidamente na pista e tambéém ao Treinador Principal ou – naa sua falta e pelaa ordem
indicadaa – ao Treinador Auxiliar, ou a um d os Delegados, ou ao Capitão em pissta
b) Sancionaar a equipa infractora com dois “poower-play” distinttos, atento o disposto no ponto 1.3 do Artigo 10 destas Regras.
c) Se a infrracção foi cometiida por um Jogaddor da equipa quee havia sido sancionada, será ordeenada a repetição do penalty ou do
d livre
directo em
e questão.
d) Se a infrracção foi cometida por um Jogaddor da equipa quue havia sido beneficiada com o peenalty ou livre directo em questão, será
ordenadaa a execução dum
m livre directo conntra a equipa do innfractor.
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2.6

Se o Jogador encarregado da execuçãoo do penalty ou doo livre directo cometer uma infraccção – atento o ddisposto nos ponto
tos 4.3 e 5.2 destee Artigo
– os Árbitros Principaais interromperãoo o jogo de imediiato, assinalando uma falta técnicaa ao Jogador exeecutante e puninddo a sua equipa com
c um
livre indirecto, a execuutar na marca do penalty ou do livrre directo em queestão.

3. NORMAS GEERAIS RELATIVASS AO GUARDA – REDES
R
NA DEFESSA DO PENALTY OU
O DO LIVRE DIREECTO
3.1 PRESSENÇA OBRIGATÓÓRIA DE UM GUARRDA – REDES NAA DEFESA DA BALLIZA
Quando uma equipa foor punida tecnicam
mente com a marrcação de um pennalty ou de um livre directo é sem pre obrigatória a presença dum GuardaG
redess na defesa da baliza da equipa infrractora.
Se o Guarda--redes tiver sido substituído por um
3.1.1
m Jogador de pissta, a execução doo penalty ou do livvre directo só pode ser efectuada depois
de asseguradda a substituição dum Jogador de ppista por um Guarrda-redes.
3.1.2 Se – por mottivo de sanção dissciplinar ou de lessão – não houver um Guarda-redess disponível, a suaa substituição tem
m de ser asseguraada por
um Jogador de
d pista, de acorddo com as condiçõões estabelecidass no ponto 5.1 do Artigo
A
16.
3.2

RESTTRIÇÕES À MOVIM
MENTAÇÃO DO GUUARDA – REDES NA DEFESA DO PENALTY
P
E DO LIVVRE DIRECTO
Aquando da marcaçãoo dum penalty ou dum
d livre directo contra a sua equipa, o Guarda-reddes está obrigado a:
3.2.1 Estar apoiadoo nos dois patins, com os eixos diannteiros (travões ou
o rodas dos patiins) sobre a linha de golo.
3.2.22 Manter o sticck encostado aos dois patins, numaa posição horizonttal e paralela à linnha de baliza.
3.2.33 A mão que seegura o stick não pode estar apoiadda na baliza ou naa pista.
3.2.44 A mão que ficca livre terá de see manter numa poosição estática, seem contacto com a baliza ou com a pista.

3.2.55

Não efectuarr qualquer movim
mento para defendder a sua baliza, antes da bola teer sido impactadaa ou movimentadda pelo Jogador que
q for
encarregado da execução do penalty
p
ou do livree directo.

3.3

PUNIIÇÃO DAS INFRACCÇÕES DOS GUARDA–REDES NA DDEFESA PENALTYY OU DO LIVRE DIRECTO
Se naa execução do peenalty ou do livree directo, o Guardda-redes se mexer antes do Jogaador executante ttocar na bola, devem ser observaados os
seguintes procedimentos:
3.3.1 Na primeira infracção, o Guaarda-redes é adm
moestado verbalmente pelos Árbitros Principais, os quais se colocam de frente para o
infractor, com
m este de pé, e effectuam um "avisoo" público de que não poderá reinccidir na mesma inffracção.
3.3.22 Se uma segunda infracção forr cometida pelo m
mesmo Guarda-redes – na execuçãão do mesmo pena
nalty ou livre direccto pelo mesmo GuardaG
redes – ser-lhe-á exibido um cartão azul ou – se a segunda inf
nfracção ocorrer na execução dumma grande-penaliddade para desemppate do
jogo – um cartão vermelho.
3.3.33 Atento o dispposto no Artigo 100 destas Regras, a equipa do Guarrda-redes infractor é punida com “power-play”, exxceptuando as situações
em que a execução do penalty é efectuada paraa desempate do joogo.
3.3.44 Se o primeiroo Guarda-redes substituto for iguaalmente suspensoo ou expulso – ateento o disposto noos pontos 3.3.1 e 3.3.2
3 deste Artigoo – terá
de ser substituído por um Jogador de pista ou, eventualmente, por
p outro Guarda--redes que tenha sido inscrito no Boletim
B
de Jogo.
3.3.55 Se um segundo Guarda-redes substituto for iggualmente suspennso – atento o dissposto nos pontos
os 3.3.1 e 3.3.2 deeste Artigo – os Árbitros
Á
Principais darão o jogo por terrminado, reportanndo o facto no Boletim Oficial de Joogo.

3.4

Quando – apesar do Guarda-redes
G
se ter
t movimentadoo antes da execuçã
ção do penalty ou do livre directo – o executante do penalty ou livre directo
efecttuou – quase em
m simultâneo – um
m remate directoo à baliza de quee resulta em goloo, os Árbitros Prrincipais têm de assegurar os seguintes
proceedimentos:
3.4.1 Não validar o golo, sempre que o jogo já tivessee sido interrompido por um dos Árrbitros Principais,, assegurando depois – atento o disposto
d
nos pontos 3.3.1,
3 3.3.2 e 3.3.33 deste Artigo – a punição do Guarrda-redes infractor e ordenando a repetição da exeecução do penaltyy ou do
livre directo em questão.
3.4.22 Assegurar a validação do goloo, sempre que o joogo ainda não tiveesse sido interrom
mpido pelos Árbittros Principais, puunindo depois – atento
a
o
disposto noss pontos 3.3.1, 3.3.22 e 3.3.3 deste Ar
Artigo – o Guarda-redes infractor.
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4. INFRACÇÕEES COMETIDAS "NNO INTERIOR" DAA ÁREA DE PENALLTY DO INFRACTOOR
4.1 FALTTAS NÃO SANCIONNÁVEIS COM A MARCAÇÃO
M
DE PEENALTY
Não ddevem ser sancionadas com a marrcação de um pen alty quaisquer daas seguintes infracções:
Quando a bolla sobe acima de um metro e cinqquenta centímetroos (1,50 metros) de altura, em ressultado de um moovimento do stickk de um
4.1.1
Jogador que se encontrava “nno interior” da suua área de penaltty – independente
temente de se traatar (ou não) de uma
u infracção coometida
intencionalme
mente – os Árbitroos Principais san cionarão esta inffracção com um livre indirecto, o qual terá de serr executado pela equipa
adversária em
m qualquer um doos cantos superioores da área de peenalty em questãoo.
4.1.2 Quando a bola é detida ou deesviada por acçãoo não intencionall ou involuntária – ressalto no coorpo, ou nos patiins ou no stick – de um
Jogador que se encontrava “no
“ interior” da ssua área de penaalty, situação estta que, por si meesma, não terá de ser sancionadaa pelos
Árbitros Principais.
4.2 FALTTAS SANCIONÁVEEIS COM A MARCAAÇÃO DE PENALTTY
4.2.1 Os Árbitros Principais
P
devem punir
p rigorosameente – assinalando
do o penalty corresspondente – todass as faltas gravess e/ou muito gravves que
– com ou sem
em a bola presentte – sejam comettidas sobre adverrsários situados “dentro”
“
da área de penalty do Joogador ou Guardaa-redes
infractor, tenndo em atenção – conforme estabbelecido no pontoo 3 do Artigo 3 doo Regulamento Téécnico – que na "áárea" em questãoo estão
incluídas as suas
s "linhas" delim
mitadoras.
4.2.22 Os Árbitros Principais devem
m também prestaar especial atençção e punir com idêntico zelo e rigor todas as faltas cometidass sobre
adversários posicionados
p
denttro da área de pe nalty do infractorr, designadamentee:
a) Infracção cometida por um
u Guarda-redes que – de formaa intencional – não permite que a bola continue a ser
s jogada, agarrrando-a
com a mão, deitando-se em cima dela ou p rendendo-a entree as suas pernas ou com as luvas.
b) Jogador ou Guarda-redes que agarra, em
mpurra, carrega ou bloqueia ilegaalmente um Jogaador adversário que
q – sem a bola
la estar
presentee – se movimentava para receber uum passe dum colega ou ocupar poosição mais favorrável junto à baliza do Jogador infractor.
c) Falta com
metida, em defesaa da sua baliza, ppor um Guarda-reedes ou Jogador que
q – independenntemente de ter sido
s ou não praticcada de
forma deliberada
de
e intenccional – tenha conntribuído para imppedir a marcação de um golo contrra a sua equipa ouu que intervenha no jogo
irregularrmente, atento o disposto
d
no pontoo destas Regras.
4.3. NORM
MAS GERAIS A CONSIDERAR NA EXECUÇÃO
E
DO PEENALTY
4.3.1 O Jogador enncarregado da exxecução do penaltty tem de fazê-lo sempre através de um remate dirrecto – dirigido obrigatoriamente
o
e para a
baliza adverssária, atento o dissposto no ponto 44.3.2 deste Artigoo – e que tem de ser
s executado na posição de paraddo, junto à bola, a partir
da marca corrrespondente e quue está situada naa zona defensiva da equipa sancionnada.
4.3.22 Salvaguardanndo o disposto no ponto 4.3.4 destee artigo, o Jogador executante do penalty pode efecctuar recargas ou optar por jogarr a bola
em qualquer circunstância, quando se verificarr que conseguiu reetomar a posse da bola, depois do seu remate iniciaal ter sido objectoo de:
a) Uma defeesa por parte do guarda-redes advversário;
b) Um ressalto na baliza da equipa
e
adversáriaa; ou
c) Um ressalto na tabela ou vedação da pista situada atrás da baliza da equipa adversária.
a
4.3.33 Na execução do penalty não poodem ser efectua das simulações, não
n sendo por isso permitido ao Joogador executantee que:
a) Efectue uma
u paragem ou um movimento quue não seja uniforrme na deslocaçãoo do stick para im
mpactar a bola;
b) Efectue – previamente aoo impacto do stickk na bola – um moovimento do corpo ou do stick, tenttando iludir o Guaarda-redes adverrsário e
provocarr que este cometaa uma infracção ppunível disciplinarrmente;
c) Não execcute o penalty de acordo com o dissposto no ponto 4..3.1 deste Artigo;
4.3.44

d) Dê início à execução do peenalty depois de eexcedidos os 5 (ci
cinco) segundos cooncedidos para o efeito.
No caso do penalty
p
executadoo no final do tem
mpo de qualquer dos
d períodos de jogo
j ou do penaltty executado parra desempate do jogo, o
mesmo não pode
p ser objecto de
d recarga uma v ez que a bola deixxa de estar em joggo, logo após a coonclusão do remate.

5. INFRACÇÕEES COMETIDAS "FFORA" DA ÁREA DE
D PENALTY DO IINFRACTOR
5.1 INFRACÇÕES SANCIOONÁVEIS COM A MARCAÇÃO
M
DE LIVVRE DIRECTO
5.1.1
Os Árbitros Principais devem
m punir rigorosam
mente – assinalan
ando o livre direccto correspondent
nte – todas as faltas graves e/ouu muito
graves que – com ou sem a bola
b presente – seejam cometidas sobre
s
adversárioss que se encontraam “fora” da área de penalty do Jogador
ou Guarda-reedes infractor, tenndo em atenção – conforme estabbelecido no ponto 3 do Artigo 3 do RRegulamento Téccnico – que na "área" em
questão estão incluídas as suaas "linhas" delimittadoras.
5.1.2 Os Árbitros Principais
P
devem também prestar especial atençãoo e punir com a marcação
m
dum livvre directo todas as faltas técnicaas e/ou
faltas de equuipa que – sendo cometidas "fora"" da área de penaalty do Jogador innfractor – tenham
m contribuído, de forma indiscutíveel, para
impedir um possível
p
golo do addversário.
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5.2

NORM
MAS GERAIS A CONSIDERAR NA EXECUÇÃO
E
DO LIVVRE DIRECTO
5.2.1 Com salvaguaarda do disposto no ponto 5.2.4 deeste artigo, o Jogador encarregado da execução ddo livre directo poode – a partir daa marca
correspondeente e que está sittuada na zona defe
fensiva da equipa sancionada – optar por uma das seeguintes formas de
d execução:
a) Efectuar um remate direccto e que seja diri gido obrigatoriam
mente à baliza do adversário;
b) Efectuar o transporte da bola em direcçãoo à baliza adversáária, tentando fintar o Guarda-redees e/ou efectuando depois um rem
mate ou
desvio daa bola para a baliza em questão.
5.2.22 Salvaguardanndo o disposto no ponto 5.2.4 destee artigo, o Jogadoor executante do livre directo podee efectuar recarggas ou optar por jogar
j
a
bola em qualqquer circunstânciia, quando se veriificar que conseguiu retomar a posse da bola, depo is do seu remate ou desvio inicial da bola
ter sido objeccto de:
a) Uma defeesa por parte do guarda-redes advversário;
b) Um ressalto na baliza da equipa
e
adversáriaa; ou
c) Um ressalto na tabela ou vedação da pista situada atrás da baliza da equipa adversária.
a
5.2.33 A execução do livre directo tem
m de obedecer àss seguintes condiçções:
a) O Jogadoor executante do livre directo tem de optar entre:
Uma posição de parado, junto bola; oou
Um movimento lannçado – sem paraagens ou simulaçções – efectuado a partir de uma distância máximaa de 3 (três) mettros da
m
marca
de execuçãoo correspondentee.
b) Na execuução do livre direccto não podem seer efectuadas simulações, não senddo por isso permiitido ao Jogador executante
e
que:
Effectue um movimeento que não sejaa uniforme na deslocação do stick para
p impactar a bbola;
Effectue – previam
mente ao impactoo do stick na bola
la – um movimento do corpo ou ddo stick, tentandoo iludir o Guardaa-redes
addversário e provoocar que este com
meta uma infracçãão punível disciplinarmente;
Não execute o livree directo de acorrdo com o dispostto nos pontos 5.2.1 e 5.2.2 deste Arrtigo, optando por reter a posse da
d bola,
enndossando-a depoois a um colega, ssem efectuar quallquer remate ou desvio
d
da bola em
m direcção à balizaa adversária.
c) A execuçção do livre directto não pode ser inniciada depois de expirados os 5 (ccinco) segundos qque são concedidoos para o efeito.
5.2.44

No caso do livre directo execcutado no final doo tempo de qualqquer dos períodoss de jogo, a sua eexecução terá seempre de ser efeectuada
através de um remate directoo à baliza adversáária, não podendoo ser objecto de recarga, uma vezz que a bola deixa de estar em joggo logo
após a concluusão do remate innicial.

6. MARCAÇÃOO DO PENALTY OUU DO LIVRE DIRECCTO ASSINALADOO NO FINAL DO TEEMPO DO PERÍOD
DO DE JOGO
6.1 Se – ao mesmo tempo
po em que a Mesaa Oficial de Jogo inindicar o final do tempo de qualqueer dos períodos ddo jogo – ocorrerr uma falta que obriga à
marccação de um penaalty ou de um livre directo – incluiindo, se for esse o caso, as situaçõões em que é aplilicável o dispostoo no ponto 3.3.1 doo Artigo
25 de
destas Regras – os
o Árbitros Principais terão de gaarantir a sua execução – atento o disposto, respec
ectivamente, nos pontos
p
4.3 ou 5.22 deste
Artiggo – e tendo em coonta os seguintes condicionalismoss:
6.1.1
No caso do liivre directo – e tal
t como está esttabelecido para o penalty – a sua execução
e
tem de ser obrigatoriam
mente efectuada através
a
dum remate directo, não sendo permitidas simuulações nem o traansporte da bola.
6.1.2 Após a execução do penalty ouu do livre directo não são permitidaas quaisquer recaargas.
6.2 Em fuunção do resultaddo da execução do penalty ou do liivre directo efecttuado no final do tempo regulamenntar do jogo, os Árbitros
Á
Principaiss terão
de asssegurar os seguiintes procedimentos:
6.2.1 Ressalvando o disposto nos pontos
p
1.4 e 2.5 d o Artigo 5 destass Regras, se um golo válido for coonseguido, os Árbbitros Principais têm de
assegurar o seu reconhecim
mento formal, orddenando o subsequente “golpe dee saída” e apitanndo imediatamentte depois para dar
d por
concluído o teempo de jogo em questão.
6.2.22 Se um golo válido não for coonseguido por fo rça de irregularidades cometidass pelo Guarda-reedes defensor durante a execuçãoo, será
ordenada a repetição da execuução do penalty o u do livre directo.
6.2.33 Se um golo não for conseguido – sem que o Guarda-redes defensor tenha cometido
c
qualqueer falta ou irreguularidade – os Árbitros
Á
Principais darão por concluídoo o tempo de jogo em questão.
7. PUNIÇÃO DE INFRACÇÕES DE
D JOGADORES QUE
Q NÃO INTERVÊÊM NA EXECUÇÃOO DO PENALTY OU LIVRE DIRECTOO
7.1 Com ressalva do dispoosto no ponto 2.3.1 deste Artigo, um
m Jogador que – por não ter interrvenção directa na execução do peenalty ou do livre directo
está posicionado no innterior da área de penalty da equipipa que beneficia da
d falta – apenas poderá sair dessse local ou movim
mentar-se em direecção à
bola depois do Jogadoor executante do penalty
p
ou do livree directo ter tocaado ou impactado a bola.
7.2 Salvaaguardando o esttabelecido no ponnto 7.3 deste Arti go, quando ocorrrer uma infracçãão ao disposto noo ponto anterior, o Árbitro Princippal que
contrrola o posicionam
mento dos Jogadores em causa devverá interromperr o jogo de imediato e assegurar – atento o dispostto no ponto 2.2 doo Artigo
25 de
destas Regras – oss seguintes procedimentos:
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Tratando-se da primeira infracção que – no peenalty ou no livre directo em causaa – foi cometida ppor um Jogador de uma das equipaas, este
tem de ser admoestado verbaalmente, sendo "a visado" – bem coomo os demais Joogadores da sua eequipa - que novaa infracção implicará um
cartão azul para o infractor. De
D seguida, será oordenada a repetição do penalti ou do livre directo eem questão.
7.2.22 Se, durante a repetição da execução desse meesmo penalty ou livre
l directo, ocorrer nova infracçção – praticada pelo
p mesmo infrac
actor ou
outro Jogadoor da mesma equiipa – será imediattamente exibido um
u cartão azul ao infractor, implicaando a sua suspensão do jogo e a sanção
da sua equipaa com o "power-pplay" correspondeente, atento o dispposto no Artigo 100 destas Regras. DDe seguida, será ordenada
o
a repetição do
penalti ou do livre directo em questão.
Se a infracção ocorreer já depois de iniciada a execuçãoo dum penalty, oss Árbitros Princippais devem semprre aguardar pelo resultado dessa acção,
asseggurando depois os seguintes proceedimentos:
7.3.1 Se um golo foor obtido, este terá de ser sempree validado, asseguurando depois – mas
m apenas se háá uma reincidênciia na mesma infraacção –
a sanção discciplinar do infracttor e da sua equippa, atento o disposto no ponto 7.2 deste
d Artigo.
7.3.22 Não sendo obtido
o
um golo, os Árbitros Pr incipais terão de
d interromper o jogo de imediiato, assegurando depois os seguintes
procedimentoos:
a) Se a infrracção foi praticada somente por JJogador(es) da eqquipa que beneficiou do penalty, a sua execução nãoo será repetida, sendo
s
o
jogo reinniciado – depois de
d efectuada a accção disciplinar definida
d
no ponto 7.2.
7 deste Artigo – com um livre inndirecto contra a equipa
infractorra, a executar num
m dos cantos sup eriores da sua árrea de penalty.
b) Se a infrracção foi praticaada somente por Jogador(es) da equipa
e
sancionadaa com o penalty – ou por Jogadore
res das duas equip
ipas – a
sua execcução terá de ser sempre repetida , logo depois de ser
s exercida a acçção disciplinar deffinida no ponto 7.2 deste Artigo.
Relattivamente ao livree directo – e senddo necessário terr em atenção a foorma de execuçãoo escolhida pelo JJogador encarreggado de o fazer – têm de
ser aassegurados peloss Árbitros Princippais os seguintes procedimentos:
7.4.1 Quando o Joggador executante do livre directo ooptar por um remate directo à baliza adversária, terrão de ser aplicaddos:
a) Se um goolo for obtido, os procedimentos deefinidos no ponto 7.3.1 deste Artigoo.
b) Quando um
u golo não tiver sido obtido, os prrocedimentos deffinidos no ponto 7.3.2 deste Artigo.
7.4.22 Quando o Joggador executante do livre directo ooptar pelo transpporte da bola, o joogo terá de ser im
mediatamente inteerrompido, assegurando
depois os proocedimentos definnidos no ponto 7.33.2 deste Artigo.
7.2.1

7.3

7.4
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CAPÍTULO VII

PROTESTOS DOO JOGO

ARTIGO 30
3
PRROTESTOS DO JJOGO – DEFINIÇÇÃO E ENQUADR
RAMENTO
1. PROTESTOSS ADMINISTRATIVVOS
1.1 Os “pprotestos adminisstrativos” têm poor fundamento al egadas irregularidades ou infracçções – mau estad
ado da pista de joogo, marcações de
d pista
deficcientes, balizas irrregulares, etc. – ao
a estipulado no RRegulamento Técnnico.
1.2 Para que um “protesto administrativo”” possa ser consi derado válido, terrá de ser notificaado aos Árbitros PPrincipais do jogoo – pelo Delegadoo e pelo
Capittão da equipa quee o formule – antes do jogo ter o seeu início.
1.3 Quando confrontados com um "protesto administrativo" , os Árbitros Principais devem seguir os seguintes pprocedimentos:
1.3.1
Informar o Deelegado e o Capitão da equipa adveersária sobre o protesto apresentaado pela equipa addversária.
1.3.2 Efectuar a trransposição dos fundamentos do protesto apresenntado para o Boletim de Jogo, asssegurando, logo após, a sua assinatura
obrigatória – no local destinaddo a “Declaração de Protesto” – peelos Delegados e os Capitães de caada uma das equippas.
1.3.3 Proceder – conjuntamente
c
com
co os Delegadoss e Capitães dass duas equipas – à identificação e análise das irregularidades invoocadas,
confirmando se o protesto é ou não pertinentte e, em caso afirmativo, se as irrregularidades exxistentes podem ser corrigidas e/ou se
comprometem
m ou não a realizaação do jogo.
1.4 No caaso dos Árbitros Principais considderarem que o joogo não se poderrá realizar no reccinto em questãoo, terão de ser effectuadas as diliggências
necessárias para que o jogo se possa realizar,
r
dando cuumprimento ao dissposto no ponto 2 do Artigo 7 destaas Regras.
1.5 Em qqualquer dos casos, os Árbitros Principais
P
têm dee elaborar, em complemento
c
ao Boletim de Jogo,, um Relatório Confidencial de toodas as
diligêências e decisões tomadas sobre o protesto em aprreço.
2. PROTESTOSS TÉCNICOS
2.1 Os “pprotestos técnicoos” têm por fundamento eventuaiss "erros de direito" – ou alegadoos “erros técnicoos de arbitragem
m – que possam ter sido
comeetidos pelos Árbitrros Principais na direcção dum joggo.
2.2 Para que um “protesto técnico” possa ser considerado válido, terá de ser notificado denttro da pista – pelelo capitão da equuipa que o formule
le – aos
Árbitros Principais do jogo, seja aproveeitando qualquer iinterrupção do joggo, seja logo apóss ter sido assinalaado o final do encontro.
2.3 Quando confrontados com um "protesto técnico", os Árbbitros Principais devem
d
seguir os seguintes
s
procediimentos:
2.3.1 Informar de imediato o Capitão da outra equi pa – ou, na sua ausência, o Subccapitão – de que o jogo foi objectto duma “declaraação de
protesto” porr parte da equipa adversária.
2.3.22 Assegurar, loogo após, a assinaatura obrigatória do Boletim de Joogo – no local desstinado a “Declara
ração de Protestoo” – dos Delegados e dos
Capitães de cada
c uma das equipas.
3. CONFIRMAÇÇÃO DOS PROTESSTOS
Todos os prrotestos, sejam elles de natureza “administrativa” oou “técnica”, têm de ser posteriorm
mente confirmadoos pela entidade responsável pela equipa
que os form
mulou – atravéss de carta oficiaal, acompanhada dos meios de pagamento
p
da taxxa correspondennte – no prazo e nos termos deefinidos
regulamentaarmente fixados, pela entidade orgganizadora das coompetições, designadamente:
3.1
3.2

CIRH ou Comité Técnicco da Confederaçãão Continental orgganizadora, no caaso das competiçõões internacionaiss (de selecções nacionais
n
ou de clu
lubes)
Federrações Nacionais, no caso das com
mpetições de clubees organizadas em
m cada país membro da FIRS.
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CAPÍTULO VIII

DISPOSSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ARTIGO 31
3
REGULAMENTAAÇÃO - APROVAAÇÃO, ENTRADAA EM VIGOR E ALLTERAÇÕES FUTTURAS
1.

As Regras dde Jogo e o Regulamento Técnico do
d Hóquei em Patiins foram conjunttamente aprovadoos na Assembleia Geral do CIRH – Comité
C
Internationale de
Rink Hockeyy, efectuada na data de 8 de Outubro de 2008 e reealizada em Yuri--Honjo, Japão. Ass correcções e eexplicações posteriores foram aprrovadas
pelo Comité Executivo do CIRH em 2009, 2010 e 2012.

2. Após as últimas alterações introduzidas, as Regras de Jogo e demais Regulamentos do Hóqueei em Patins entrram conjuntamennte em vigor na data
d de
seguintes:
2.1 No dia 1 de Setembro de
d 2012, para a CEERS- Confédératioon Européenne dee Roller Skating e Federações Europpeias.
2.2 No dia 1 de Janeiro de 2013, para todas as demais Confedderações e Federrações filiadas na FIRS.
3. Quaisquer ppropostas de alteração que, futuraamente, possam vvir a ser apresenttadas relativamennte às Regras de Jogo e ao Regulaamento Técnico teerão de
ser submetiidas à aprovação da Assembleia Geeral do CIRH, em cconformidade com
m o disposto nos Estatutos e no Reegulamento Geral da FIRS/CIRH.
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