CAMPEONATO BRASILEIRO ADULTOS DE HÓQUEI SOBRE PATINS
(Santos/SP de 12 a 17 de Outubro de 2009)
REGULAMENTO
Art.1º - Caso haja 8 ou mais Equipes participantes, o Campeonato será disputado em duas
fases:
- duas chaves todos contra todos, semi-finais e finais, conforme a tabela apresentada no
congresso.
As confecção das chaves obedecerá o critério de colocar-se os Clubes de acordo com a
classificação obtida no Campeonato do ano anterior. Desta maneira na chave A ficará o atual
Campeão; na chave B o Vice-Campeão, na chave A o Terceiro-Colocado; na Chave B o QuartoColocado e assim sucessivamente.
Parágrafo único: caso haja um número ímpar de Clubes, uma chave terá mais Equipes do que a
outra, sempre respeitando o critério de classificação no Campeonato anterior.
Art.2º - Cada jogo terá a duração de 40 MINUTOS, divididos em dois tempos de 20 MINUTOS
cada, com intervalo de CINCO minutos entre os dois tempos – de acordo às Regras
Internacionais.
Art.3º - Entre um jogo e outro haverá um intervalo de Cinco minutos. Caso uma equipe atrase o
início de um jogo, será penalizada com uma multa de HUM SALÁRIO MÍNIMO, que deverá ser
pago a CBHP em moeda corrente antes do início da jornada do dia posterior ao ocorrido. Em
caso de reincidência, a multa será dobrada. Caso o atraso se verifique na última rodada, a multa
será paga obrigatoriamente antes do início do congresso de encerramento;
Art.4º. - Caberá ao filiado que sediar o evento providenciar os primeiros socorros (médico,
enfermeiro e ambulância),segurança no ginásio, bem como o transporte interno das delegações
participantes e as despesas de alimentação além do translado do aeroporto da cidade mais
próxima até o alojamento e a volta ao mesmo aeroporto.
Art.5o. A premiação será de responsabilidade da Federação Organizadora e constará dos
seguintes prêmios:
a) - Será entregue as equipes Campeã , Vice-Campeã e a Terceira classificada, um Troféu de
posse definitiva e doze medalhas;
b) - Ao artilheiro do Campeonato será entregue um Troféu;
d) – Aos Goleiros das equipes menos vazadas será entregue 01 troféu para cada Goleiro;
Parágrafo ünico: As Taxas de Arbitragem serão pagas pela Federação Organizadora de acordo
ao Regimento de Taxas vigente da CBHP.
Art.6o. - Todos os jogos serão disputados de acordo com as Regras Internacionais em vigor;
Art.7o. - O atleta ou dirigente expulso com cartão vermelho, estará automaticamente suspenso
por um jogo e encaminhado à Comissão Disciplinar do Campeonato, a qual deverá ser criada
no Congresso de Abertura, para resolver todos os casos a ela relatada, dentre as equipes
participantes mais um membro da CBHP que a presidirá. O atleta que acumular DOIS cartões
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AZUIS estará automaticamente suspenso por um jogo; o atleta que acumular dois cartões
VERMELHOS estará automaticamente suspenso da competição;
Art.8o. - Os clubes participantes deverão credenciar apenas um representante para
representá-lo nos Congressos e demais sessões que se fizerem necessárias. Não serão
admitidos nas sessões a presença de qualquer outro membro do clube, sob nenhuma
hipótese. Os participantes deverão apresentar no congresso de abertura, uma relação nominal
dos componentes da delegação, atletas, dirigentes e etc., informando as cores dos respectivos
padrões de jogo nº1 e nº2. Nesta relação estarão relacionados até 10 atletas, que irão
representar a agremiação no campeonato. Esta relação com a numeração é final e definitiva,
não podendo ser alterada durante o campeonato;
Art.9o. - Os clubes só poderão inscrever atletas que estiverem devidamente inscritos e regulares
perante suas Federações e a CBHP;
Não poderão participar dos jogos, atletas suspensos em suas Federações, ou que estiverem em
período de estágio ou transição;
Parágrafo único: de acordo ao que rege os Estatutos da CBHP, só poderão participar do
Campeonato os Clubes que estiverem adimplentes com as Taxas descritas no Regimento de
Taxas vigente da CBHP.
Art.10o. - Os árbitros para os jogos serão determinados pela CBHP e não será aceito nenhum
tipo de impugnação por parte dos participantes;
Art.11o. - Os jogos terão seu início impreterivelmente nos horários pré-estabelecidos, não
sendo permitido qualquer tipo de tolerância, a não ser em caso de calamidade pública;
Art.12o. - Durante a realização dos jogos, com exceção do MÉDICO, quando chamado a intervir,
nenhum outro elemento poderá adentrar ao recinto de jogo (QUADRA), sem a prévia anuência
dos árbitros. Quem assim agir, estará automaticamente excluído do banco de reservas ou do
recinto do ginásio, se for o caso;
Art.13o. - No banco de reservas é permitida a presença somente das seguintes pessoas::
a) Técnico;
b) Até 5 Jogadores reservas devidamente equipados;
c) Médico (quando relacionado);
d) Mecânico (quando relacionado);
e) Massagista (quando relacionado).
Art.14o. - Para efeito de classificação na primeira fase, serão obedecidos os seguintes critérios,
pela ordem:
a)
b)
c)
d)
e)
e)

- Pontos ganhos, sendo 03 por vitória e 01 por empate;
- Confronto direto;
– Saldo de Gols, geral
– Goal average;
- Menor numero de Gols sofridos;
- Sorteio.
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Art. 15o. Em caso de empate nos jogos de Quartas-de-Final, Semi-Finais e na Finais , deverá
haver uma prorrogação com 2 tempos de 5 minutos e, caso persista o empate, a partida será
decidida em uma disputa de Penalties como manda a regra atual;

Art. 16o. - Os casos omissos neste Regulamento, serão resolvidos pela Comissão Disciplinar
de que trata o artigo 7o, em uma reunião extraordinária convocada pelo Presidente da CD.

São Paulo, 20 de outubro de 2009

Mario de Oliveira Guedes Alcoforado
Vice-Presidente de Hóquei Tradicional
CBHP

*

Congresso Técnico dia 12/10 às 17:00hs.

*

Reunião Arbitral dia 12/10 às

19:00hs.

Dia 13/10/09:
Reconhecimento de Quadra – pela manhã na seguinte ordem:
09:00 PORTUGUÊSA (SP); 09:30 MOGIANA (SP); 10:00 SPORT RECIFE (PE);
10:30 VETERANOS (SP); 11:00 NAUTICO (PE); 11:30 SERTÃOZINHO (SP);
12:00 CORREAS(RJ); 12:30 PORTUGUÊS (PE).

Rua Germaine Burchard, 451 - 4º Andar - Agua Branca - SP - Brasil – Fone/Fax 3675-6844 – 3872-5734
CEP 05002-062 e-mail cbhp@cbhp.com.br URL: www.cbhp.com.br

