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1. INTRODUÇÃO
Este projecto aplica‐se a todas as competições de Hóquei em Campo realizadas no âmbito do
Desporto Escolar.
A organização e articulação conjunta dos quadros competitivos do Hóquei em Campo, nos
escalões de Infantis, iniciados e juvenis entre as equipas escolares, equipas escolares
federadas e equipas federadas, será da responsabilidade das Direcções Regionais de Educação
(DRE), as Equipas de Apoio às Escolas (EAE) e as Associações Regionais/Federação.
2. OBJECTIVOS
‐ Combater o insucesso e abandono escolar;
‐ Contribuir para a formação integral dos alunos;
‐ Promover a cooperação entre o desporto escolar e o desporto federado;
‐ Proporcionar às crianças, um desenvolvimento pessoal e social harmonioso coincidindo com
a iniciação de um jogo desportivo colectivo;
‐ Encaminhar e acompanhar todas as crianças de uma forma contínua e progressiva na sua
evolução, física e psicológica para o Hóquei em Campo;
‐ Promover a prática do Hóquei em Campo;
‐ Este é claramente o mais importante, criar satisfação e prazer nos alunos;
‐ Aumentar o número de praticantes;
‐ Aumentar o número de competições;
‐ Estimular a formação de árbitros;
‐ Envolver os pais em todas as iniciativas em que os seus educandos estão envolvidos.
3. PARTICIPAÇÃO
As competições de Hóquei em Campo, no âmbito do programa de desporto escolar, estão
abertas a todos os grupos/equipas da modalidade, dos estabelecimentos de ensino, oficiais ou
particulares e dos clubes desportivos, que adiram ao mesmo.
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A elaboração e acompanhamento dos quadros competitivos é da responsabilidade das Equipas
de Apoio às Escolas e Associações Regionais, tendo em conta as condições dos locais de cada
recinto (escola ou clube).
6. QUADRO COMPETITIVO
6.1. Jogos disputados em regime de concentrações aos sábados de manhã.
6.2. Número de concentrações: no mínimo 4 mais a festa de encerramento (nacionais).
6.3. Modelo de competição: regime livre sem recorrer a eliminação directa, com
pontuação a atribuir a cada classificação por concentração:
Ex: 1º Classificado = 5 Pontos
2º Classificado = 4 Pontos
3º Classificado = 3 Pontos
4º Classificado = 2 Pontos
5º Classificado = 1 Ponto
Nota: A equipa que fizer falta de comparência na concentração, ser‐lhe‐á atribuída a
classificação de 0 pontos no torneio.
6.4. Número de equipas por séries: no máximo 6 consoante o número de equipas
envolvidas na concentração.
6.5. As escolas/clubes serão agrupadas por proximidade geográfica, independentemente
da DRE/Associação Regional a que pertençam.

6.6. Aplica‐se o regulamento técnico pedagógico nos infantis e iniciados (ver ponto 7) e o
regulamento geral de provas e regras oficiais em vigor para os juvenis.
6.7. Pontuação: Vitória 3 pontos, empate 1ponto, derrota 0 pontos.
6.8. Boletim de jogo em anexo.
7. REGULAMENTO TÉCNICO‐PEDAGÓGICO DO MINI‐HÓQUEI (infantis e iniciados)
7.1. INTRODUÇÃO
Como todos os jogos desportivos o mini‐hóquei necessita de um regulamento que uniformize
e codifique os comportamentos e as acções dos seus praticantes.
Esta proposta especifica o número de jogadores, estrutura de espaços e regulamentação
técnica, que facilitará às crianças a descoberta gradual e progressiva do jogo. Permite, assim,
aplicar as qualidades técnicas com elevado grau de êxito, melhorando a auto‐confiança e
reforçando o constante desejo em continuar a treinar e jogar.
As regras que apresentamos representam uma aquisição, e a sua justificação pedagógica,
resulta da gradual necessidade de adaptação psicológica e motora ao jogo.
Os professores/treinadores de mini‐hóquei deverão utilizar o “instrumento regras” como um
meio de ajuizar cada situação particular de desenvolvimento do jogo e nunca como um meio
abstracto e teórico.
Como todos os instrumentos estas regras não são boas nem más em si, o que as torna boas ou
más é o uso; que depende da capacidade de análise da progressão das crianças, tendo em
conta a sua idade e o seu ritmo de aprendizagem.
O presente regulamento só será um precioso instrumento de desenvolvimento da
personalidade, se levar em consideração o protagonista do mini‐hóquei: a criança.
Esta proposta desenvolve progressiva e harmoniosamente os diferentes fundamentos técnicos
e capacidades tácticas (visão, cooperação, criação de espaços, etc…) necessárias para alcançar
nas melhores condições a competição no jogo formal.
O reduzido número de jogadores e um amplo espaço de jogo, permite que os jogadores
actuem sem um elevado número de erros.
7.2. OBJECTIVO DO JOGO
O objectivo de cada equipa é o de introduzir a bola numa das balizas adversárias, evitar que a
outra equipa obtenha a posse da bola e marque golo de acordo com as Regras do Jogo.
7.3. DIMENSÕES DO CAMPO
O campo é uma superfície rectangular. As dimensões máximas do campo devem ser: 22
metros de comprimento e 20 de largura. São permitidas outras dimensões, desde que sejam
proporcionais e menores que as supracitadas.
Balizas ‐ 1 m largura. Distância entre balizas ‐ 4 m. Área ‐ 5 m da linha de fundo
7.4. ÁRBITROS
7.4.1. Os árbitros e oficial de mesa
Um ou dois árbitros dirigem o jogo de acordo com as regras. São responsáveis por assinalarem
as faltas, confirmarem os golos e administrarem as penalizações de acordo com as presentes
regras. Aconselha‐se que os árbitros sejam alunos com formação adequada dada pelo
professor e ou Associações Regionais/FPH ou atletas da modalidade de escalões superiores. Os
árbitros terão uma função participativa e educativa no jogo. Permitirão que o jogo seja
dinâmico, aplicando sempre a lei da vantagem, evitando situações perigosas.

Cada escola deverá levar um atleta com formação em arbitragem, que poderá arbitrar jogos
em que a sua equipa não esteja em competição. Será da responsabilidade da escola
organizadora, o fornecimento de oficiais de mesa.
7.4.2. Admoestações
Não existem cartões, mas quando for caso de se aplicar uma admoestação, o
professor/treinador procederá à substituição desse jogador.
7.5. EQUIPAS, PROFESSORES/TREINADORES E EQUIPAMENTO
7.5.1. As equipas
Infantis ‐ uma equipa é constituída por 3 atletas de campo num máximo de 6 por equipa.
Iniciados – uma equipa é constituída por 4 atletas de campo num máximo de 8 por equipa.
7.5.2. Os Professores/Treinadores
O Professor/Treinador é quem dirige e orienta a equipa. Aconselha os jogadores de forma
pausada e afável para ajudar e é responsável pelas substituições dos jogadores.
7.5.3. O equipamento
Todos os atletas de uma equipa devem levar equipamento com a mesma cor e se possível
numerados. Os atletas que estiverem em campo, terão que ser portadores de protecções para
as pernas (caneleiras) e protecções para os dentes.
Para os infantis, recomenda‐se bolas de mini‐hóquei, de menor peso que facilita a execução
técnica dos fundamentos básicos. Conhecendo as características físicas dos atletas nestas
idades, recomenda‐se a utilização de sticks apropriados à sua altura e capacidade física
(tamanho 32” a 35”).
7.6. REGULAMENTAÇÃO DO TEMPO
7.6.1. Tempo de jogo
Infantis ‐ Um jogo de mini‐hóquei consta de 4 períodos de 4 minutos cada, dois intervalos de 1
minuto e 1 intervalo de 4 minutos.
Iniciados ‐ Um jogo de mini‐hóquei consta de 4 períodos de 5 minutos cada, dois intervalos de
1 minuto e 1 intervalo de 5 minutos.
7.6.2. O começo do jogo
No primeiro período o árbitro procede à escolha de bola ou campo recorrendo ao uso do “par
ou impar”. A bola sairá alternadamente para uma equipa e para outra ao longo dos 4 períodos.
As equipas só trocam de campo no terceiro período.
7.7. REGULAMENTAÇÃO DO JOGO
7.7.1. Substituições
É OBRIGATÓRIO, que todos os atletas inscritos no boletim de jogo permaneçam em campo no
mínimo um período e no máximo três. Só no caso de lesão ou admoestação, a equipa em
causa, poderá efectuar uma substituição pedagógica, mantendo o enunciado no ponto
anterior.
7.7.2. Como jogar
A finalidade é simplificar ao máximo as regras, permitindo um jogo fluido e constante,
evitando demasiadas interrupções, como tal o atleta não deve:
‐ Passar a bola com as duas mãos juntas na parte superior do stick, batendo ou arrastando o
mesmo na direcção da bola;
‐ Levantar a bola excepto num remate à baliza;

‐ Levantar o stick acima da linha da cintura, evitando uma situação perigosa para a integridade
física dos atletas;
‐ Tocar com o stick no stick do adversário ou no corpo do mesmo.
7.7.3. Falta
É assinalada se existir uma infracção à normativa técnica em qualquer parte do campo, com
excepção se for cometida pelos defesas na sua própria área. Na marcação das faltas, todos os
jogadores deverão estar a 3 metros de distância da bola. As faltas que forem cometidas pelos
defesas dentro da própria área serão sancionadas com um “ataque livre”.
Qualquer falta anti‐desportiva ou intencional será também sancionada com um “ataque livre”.
7.7.4. Ataque livre
O jogador atacante coloca a bola a 3 metros da linha da área atacante. Todos os restantes
jogadores terão que estar dentro da outra área, excepto um defensor que irá se colocar dentro
da sua área para defender o “ataque livre”, numa situação de 1x1. O marcador do “ataque
livre” terá que fazer condução de bola até entrar na área e depois poderá optar por rematar a
uma das balizas. Os restantes jogadores só poderão sair da área contrária depois do marcador
do “ataque livre” iniciar a condução.
7.7.5. Canto
O canto comprido é marcado na linha lateral fora da área de remate. Não existirá canto curto.
7.7.6. Lançamento lateral
O lançamento lateral será sempre efectuado onde a bola saiu, excepto se sair dentro das
áreas. Se esta situação se verificar proceder‐se‐á de igual forma ao canto comprido.
7.7.7. Golo
Marca‐se golo quando a bola jogada por um atacante no interior da área contrária atravessa
completamente a linha de golo entre os dois postes de qualquer das duas balizas. Se, no
decorrer da partida, as balizas saírem da sua posição original e a bola, segundo o critério do
árbitro, atravessa completamente a linha de golo na posição original da baliza, considera‐se
golo.
7.8. REGRAS ADAPTADAS
7.8.1. Porquê a área rectangular?
‐ Aumentamos o número de ocasiões de golo;
‐ Facilitamos o remate à baliza, tendo em conta as características físicas e técnicas dos atletas
destas idades.
7.8.2. Porquê 4 balizas?
‐ Porque proporciona as seguintes vantagens didácticas:
1 – Assimilação da busca de amplitude no jogo por parte das crianças, procurando a
concretização de golo;
2 – Evitar que as crianças destas idades tenham a tendência de reter a bola no seu stick em vez
de fazer um passe; isto leva a aquisição de conceitos tácticos de “largura” e “profundidade”
ainda não assimilados nestas idades;
3 – Evitar a aglomeração de crianças onde se encontra a bola. Facilita uma dupla orientação,
permite o jogo a toda a largura e a procura de espaços livres;
4 – Solicita o sentido de cooperação.

7.9. QUADRO RESUMO
ESCALÕES

INFANTIS

INICIADOS

JUNVENIS

Em campo – 3

Em campo – 4

Em campo – 6

Total da equipa –
Min 4 e Max 6

Total da equipa –
Min 5 e Max 8

Total da equipa –
Min 7 e Max 12

4 x 4’ (1+4+1)

4 x 5’ (1+5+1)

2x20’ (5’)

22x20 (Max.)

22x22 (Max.)

Área de 5x22 (Max)

Área de 5x22 (Max)

Área de 9 metros
Semi‐cicular

4

4

2

1 Metro

1 Metro

3x2 Metros

GUARDA‐REDES

NÃO

NÃO

SIM

CANTOS CURTOS

NÃO

NÃO

SIM

BOLA

Mini

Normal

Normal

Nº DE JOGADORES

TEMPO DE JOGO

DIMENSÕES DO CAMPO

Nº DE BALIZAS
TAMANHO DA BALIZA

44x22 (máximo)

8. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES
ESCOLA – Bilhete de Identidade ou fotocópia autenticada pela escola e a ficha nominal de
inscrição dos Atletas.
CLUBES – Os atletas dos clubes terão que apresentar o cartão de atleta.
9. CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste Regulamento Específico, são analisados e resolvidos pelos
Coordenadores do Desporto Escolar da EAE, DRE e, em última instância, pela Direcção Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular – Gabinete Coordenador do Desporto Escolar e da sua
decisão não cabe recurso.

