REGULAMENTO ESPECÍFICO “OPEN HOCKEY CURITIBA 2016”

DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula Primeira: O presente regulamento aplica-se, subsidiariamente, naquilo
em que não se aplicarem as regras da FIRS e da IIHF.
Cláusula Segunda: O campeonato ocorrerá entre os dias 09 e 10 de Julho de 2016,
na Quadra de Hóquei do Clube 3 Marias, localizado em Curitiba, PR, na Avenida
Três Marias, nº 274, Bairro São Braz.
Cláusula Terceira: O valor da inscrição será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta
reais) por equipe e deverá ser pago até o dia 17/06/2015.
Cláusula Quarta: O cronograma de jogos estará disponível a partir do dia
27/06/2016, no endereço eletrônico: http://www.holdyager.com/open-2016

FORMATO DAS DISPUTAS E PONTUAÇÃO
Cláusula Quinta: As disputas ocorrerão conforme o cronograma de jogos referido
na Cláusula Quarta.
Cláusula Sexta: Os jogos, via de regra, terão 02 (dois) períodos de 15 (quinze)
minutos cada, não havendo interrupção do cronômetro.
Parágrafo Primeiro: Como exceção a esta regra, os jogos das semi-finais, da
disputa de 3º lugar e da final terão 02 (dois) períodos de 20 (vinte) minutos cada,
sem interrupção de cronômetro.
Parágrafo Segundo: os 02 (dois) últimos minutos do 2º período serão
cronometrados, se a diferença de gols entre as equipes for de até 02 (dois) gols.
Parágrafo Terceiro: Antes de cada jogo, as equipes terão 03 (três) minutos de
aquecimento, e os intervalos entre os períodos de cada jogo serão de 05 (cinco)
minutos.
Parágrafo Quarto: Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo por
partida, o qual terá a duração de 03 (três) minutos.

Cláusula Sétima: Nenhum jogo terminará empatado, sendo que empate no
tempo normal acarretará a realização de disputa por pênaltis.
Cláusula Oitava: Vitória no tempo normal corresponde a 03 (três) pontos; vitória
nos pênaltis corresponde a 02 (dois) pontos; derrota nos pênaltis corresponde a
01 (um) ponto; derrota no tempo normal corresponde a 0 (zero) ponto; derrota
por W.O. corresponde a -2 (menos dois) pontos.
Cláusula Nona: Na fase de classificação, em caso de empate na pontuação entre
duas equipes, recorrer-se-á aos seguintes critérios, classificados por grau de
relevância:
1º - Menor quantidade de gols sofridos no tempo normal;
2º - Maior quantidade de gols marcados no tempo normal;
3º - Menor quantidade de penalidades cometidas.

ITENS OBRIGATÓRIOS
Cláusula Décima: Será obrigatória, aos menores de 16 (dezesseis) anos, a
utilização de grade fechada ou de acrílico que proteja o rosto inteiro.
Parágrafo Único: A averiguação dos equipamentos obrigatórios será realizada
antes do início de cada partida pela arbitragem.

PENALIDADES
- Atitudes Ilícitas/Agressões Físicas/Brigas
Cláusula Décima Primeira: Caso algum atleta tenha qualquer atitude considerada
ilícita durante os jogos, tal como agressão física/briga, ele será imediatamente
expulso da partida, podendo ser, a critério da organização do evento, suspenso
de outros jogos ou expulso do campeonato.
Cláusula Décima Segunda: Toda e qualquer celeuma surgida, que possa estar
impedindo o bom andamento das partidas, será decidida, em última instância,
pela organização do evento, após ouvidas as partes envolvidas.

- W.O.
Será atribuído W.O. à equipe que não comparecer ao jogo em até 5 (cinco)
minutos, a partir do horário estipulado, com pelo menos 04 (quatro) jogadores
de linha e 01 (um) goleiro.
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