
Sexta-feira, 15 de Outubro de 2010 

3 QUESTÕES COLOCADAS PELO BLOGUE THP SOBRE AS 
NOVAS REGRAS NO HÓQUEI EM PATINS 

Às questões: 
 

1 - Na sua opinião, quais as principais vantagens e des- 
vantagens das novas regras do Hóquei em Patins? 

 

2 - Na sua opinião, o que ainda é necessário modificar 
nas novas regras do Hóquei em Patins? 

3 - Qual a sua opinião acerca do blogue THP e da sua 
importância?  

 
José A. L. Inácio 

(Treinador HP - Nível II) 

 
1 - De uma forma geral foi como corrigir alguns aspectos 

menos positivos no que respeita, às alterações 
efectuadas, então, por pessoas menos avisadas dos 
resultados que daí poderiam surgir, cortando espaço 
de manobra para ataques planeados e disputados a 
alta velocidade (com o aproveitamento do desequi-
líbrio da equipa adversária). 

 
Essas alterações tiveram no passado (embora erra-
damente) como objecto evitar o anti-jogo, mas pro-
vocaram a redução efectiva do campo de manobra (a 
apenas meio ringue ou pouco mais) sem os benefícios 
apontados, tais como a espectaculosidade e maior 
quantidade de golos. 
 
Vivia-se uma fase de euforia (pré-Olímpica) e pre-
tendia-se evitar o anti-jogo e os jogos sem com-
petitividade, usando erradamente as regras até agora 
em vigor, que nada acrescentaram na evolução da 
modalidade (antes pelo contrário).  
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2 - O aspecto mais negativo, quanto a mim, está apenas 
em que o sistema de contagem de tempo seja 
efectuado pelo árbitro de campo, quando deveria ser 
de forma automática controlado pela mesa de jogo 
que sinalizaria como qualquer outra situação de jogo 
e se possível essa contagem de tempo deveria ser 
mostrada no painel de controlo de tempo (marcador 
electrónico) do respectivo ringue. 

 
     Deste modo evitar-se-ia "erros de contagem" e atritos, 

bem como parcialidades. 
 
 - A consequência imediata de maior espaço provocará 

a redução efectiva de contacto e consequentemente 
da violência no jogo (para além das alterações 
introduzidas neste campo pelas novas regras) com 
melhorias claras na qualidade do espectáculo. 

 
 - E desiludam-se os arautos da espectaculosidade do 

jogo, não será por alterações às regras que a 
modalidade evoluirá, mas só com a melhoria do nível 
técnico individual e colectivo (travagem de frente, de 
oito rodas - para a esquerda e direita e de costas, 
domínio do "stick", da bola, da técnica de passe, da 
paragem e remate e da constituição física) se atingirá 
patamares a níveis superiores. 

 
 E ATENÇÃO ao crime que se comete com a compe-

tição de jovens com idades inferiores a 11 anos, pois 
se exigem desempenhos e competitividade como se 
de jovens adultos ou adultos se tratassem. 

 
 Na maioria dos casos (cerca de 80%) são candidatos 

À DESISTÊNCIA a partir dos 13/14 anos, cansados e 
esgotados das exigências praticadas até essa idade. 

 
      O desporto qualquer que ele seja deve ser encarado 

com alegria e prazer, mas também com rigor, e 
infelizmente ou por desconhecimento ou por falta 



competência cometem-se verdadeiros crimes a co-
berto de nada. 

 
      Aí sim temos que nos debruçar e repensar o que es-

tamos a fazer. 
 
 São os pontos que me parecem mais relevantes 

focar, devendo mesmo referir que foi com agrado 
que verifiquei a correcção gerada pelas novas regras 
nos pontos focados. 

 

Quarta-feira, 3 de Novembro de 2010 

OPINIÃO DE FRANCISCO VELASCO - NOVAS REGRAS 

 
 
Ainda sobre a temática das Novas Regras, nomeadamente em relação às 
3 questões que colocamos a vários treinadores, obtivemos recentemente 
a participação de Francisco Velasco. 
 
Porém a sua opinião não se remete concretamente às 3 questões por nós 
colocadas, mas sim por realizar uma breve descrição sobre o que 
algumas pessoas partilharam com o blogue THP acerca das 3 questões 
colocadas. 
 
Assim sendo, relembramos aqui os autores de algumas respostas e a azul 
e a itálico opinião de Francisco Velasco. 
 
Às questões: 
 

1 - Na sua opinião, quais as principais vantagens e 

desvantagens das novas regras do Hóquei em Patins?  
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2 - Na sua opinião, o que ainda é necessário modificar nas 

novas regras do Hóquei em Patins?  
 

3 - Qual a sua opinião acerca do blogue THP e da sua 

importância? 
 

Obtivemos as seguintes opiniões: 
 

Francisco Velasco - (Sempre em itálico e em cor azul) 

 
3 – O THP é mais uma contribuição valiosa para o aumento 

dos conhecimentos das pessoas interessadas não só pelo 
hóquei, como pelo desporto em geral. 

 
       Artigos sobre alimentação, futsal, basquetebol, gráficos 

de exercícios de preparação física, bem como vídeos de 
soluções a aplicar na prática do hóquei, nunca serão 

demais e contribuirão seguramente para o enriquecimento 
cultural de todos nós. 

 

      Desejo boa fortuna ao seu mentor. 
 

Carlos Figueroa 
 

1 - Ventajas:- El juego está ahora mas abierto, antes cuando 
un partido se ganaba por dos goles, prácticamente estaba 

sentenciado… A média de golos por partida das 

classificações dos campeonatos dos principais países, em 
todos os tempos, não demonstra esta afirmação, ahora la 

acumulación de las faltas puede hacer que el partido se 
vuelva a equilibrar… será que devemos resolver os 

problemas que os hoquistas enfrentam por meio de faltas 
(decreto) ?  

 
      Los finales de los partidos tienen una connotación mas 

parecida la basket… basket é basket, deixemo-lo em 
paz…, que hasta los últimos segundos se puede resolver 

un partido, con lo que la emoción es hasta el último 
segundo… todos os desportos, inclusivamente o hóquei, 

têm de ser jogados até aos últimos segundos, pois 
existem registos de imensas partidas em que o desfecho 

se verificou nos últimos minutos e até segundos. 

 
   - Las grandes faltas es tan mejor castigadas con la 

superioridad numérica… isto é uma cópia do hóquei em 
gelo, o célebre power play. 
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      Pelos vistos vamos copiar tudo e adulterar, como já 

escrevi algures, a essência do hóquei em patins, uma 
modalidade sui generis ! 

 

1ª - Desventajas: 
 

2 - Como decía suprimir las faltas de patín… Outra cópia do 
hóquei em gelo, parar ou ajeitar o disco com a lâmina ! 

Será que queremos Hóquei em Gelo sobre Patins ou jogar 
futebol um dia destes ? 

 
       Otra cosa que cambiaría es la portería de hockey, la haría 

del tamaño de las de hockey hielo… Cá estamos nós, 
agora de uma forma directa a pretender descaracterizar 

completamente a nossa modalidade, ya se han probado y 
cambian la participación de los porteros, que en la 

actualidad es decisiva… Não está provado, antes pelo 
contrário, os golos no hóquei em gelo têm diminuído nos 

últimos anos o que está a preocupar os seus responsáveis.  
 

       El portero en el hockey es un elemento que por si solo 

puede ganar un partido, es demasiado decisivo en el 
marcador de un encuentro… Parece-me que este mito se 

mantém. 
       

      Sozinho, nenhum guarda-redes ganha jogos, e o meu tal 
registo mental recorda que os melhores guarda-redes do 

mundo sempre tiveram à sua frente os melhores 
jogadores do mundo! 

 
      Ele é 1/5 da formação no terreno, e valem tanto as suas 

defesas, como os golos marcados pelos companheiros ! 
 

3 - Siempre he defendido la creación de un comité técnico de 

hockey patines, formado por entrenadores… Um simples 
aditamento: Estando de acordo neste ponto, queria deixar 

registado que uma proposta minha, da criação dum 

Comité Técnico de Hóquei em Patins inserido no CIRH, foi 
aprovada num Congresso em Roma, em 1983, patrocinado 

pelo então Presidente do Comité Olimpico, D. Juan 
Samaranch. 

 
Esse comité foi constituído dois anos depois, que me 

lembre, por jogadores espanhóis. 
 

Seria de publicar o trabalho que produziram para 
benefício da modalidade. 

 



 

Pedro Antunes 
 

- Desvantagens: 
 

 - Diferenças de critérios na avaliação das faltas e na mos-
tragem dos cartões por vezes num mesmo jogo... De 

acordo, é um problema que a Arbitragem tem de resolver. 
 

 - Cartões azuis aos treinadores se o arbitro não sabe quem 
falou (mesmo que seja por vezes algum espectador que 

esteja perto do banco...), - não lembra ao diabo ! 

 
 - Não permitir avançar com a bola para driblar o GR, na mar-

cação dos penaltis… Acho bem que não se permita. A 
grande penalidade é um acto em que se põe à prova os 

nervos, a perícia e a precisão da seticada dum atleta e 
deverá ser sempre batida da respectiva marca.  

  
      Vem-me à memória a situação do penalti no futebol, e 

imagino o marcador levar a bola para driblar o guarda-
redes, ou o homem do basquete sair da marca de 

lançamento e ir dar um pulinho por baixo do cesto, ou o 
especialista do rugby levar a bola até aos postes. Não 

faria sentido. 
 

 - Não apitar para que os penaltis ou livres directos sejam 

marcados… é o cinema mudo ! 
 

 - Demasiadas mudanças, que metem confusão não só ao 
Publico, mas também aos treinadores, árbitros e 

jogadores… De acordo, é o Código Penal já por mim 
referido algures, que os próprios legisladores se vêm à 

rasca para descodificar, daí as permanentes mudanças. 
 

2 - Autorizar os Capacetes com mascara en Plexiglass, para 
quem se quiser proteger de alguma bolada ou sticada na 

cara / cabeça por acidente (proibir as mascaras com gre-
lhas metálicas). Em todos os países e em todas as 

competições nacionais ou internacionais! Sei que esta 
opinião é muito polémica... ;-)… E é polémica. 

 

     Para já, deveria ser uma proposta baseada numa 
estatística de traumatismos compilada ao longo dos anos, 

em todos os escalões etários, dos danos provocados por 
boladas e seticadas, que não existe. 

 



     Por outro lado, temos de considerar as condições climáticas 

dos países de várias regiões, mesmo os temperados, como 
em Portugal, onde as viseiras se enevoariam, obscurecendo 

a visão dos atletas… 

 
 - a meu ver, deveria ser obrigatório, (decreto ?!), para 

todos até aos 13-14 anos de idade… (porquê nesta idade? 
estatísticas de incidências ? e porque encarecer mais os 

custos com a modalidade que afastarão os pais que os 
têm de suportar ? ) e depois ser facultativa mas autori-

zada para quem quiser. Com as regras actuais, duvido que 
algum jogador utilize a mascara como "arma"... Olhe que 

não sei, como estamos entretidos a copiar o que se passa 
no hóquei em gelo, lá vem o meu registo mental lembrar 

as cenas de pancadaria nesta modalidade, em que, às 
molhadas, se socam e não se magoam, tais as protecções 

que vestem. 
 

 Cenas, essas, algumas delas orquestradas de propósito, 

para fazerem delirar os espectadores que também 
começam a rarear nessa modalidade. 

 
      Mas isso é na América dos guerreiros, temos deixar os 

portugueses trabalhar a terra com o cajado, digo, 
trabalhar a bolinha com o setique e de cabeça ao sol, que 

nisso ele é bom ! 
 
 

Miguel Cristophe da Silva Moreia 
(Seleccionador e Treinador da Equipa de Hóquei em Patins da Universidade 

do Porto) 

 

1 - Vantagens: Melhor organização e/ou preparação das equi-
pas;… Será que as novas regras vão conseguir tudo isso, 

nos Clubes ? 
 

 Nova vaga de propaganda para a modalidade… Repito, será 
que as novas regras vão conseguir propagandear a Moda-

lidade ?  
 

 Duvido… o que sei é que, quem não é visto na Televisão, 
simplesmente não existe. Se pretendermos propagandear o 

hóquei em patins, temos de socorrermo-nos do Boaventura 

Rodrigues, que através da Wall Street, fez uma cobertura 
magnífica do último Campeonato realizado em Wuppertal, 

com a pouca sorte de reflectir uma final em que, infeliz-
mente, fomos humilhados. 

 



 Mas será a persistência em apoiar esta organização, a 

nossa única esperança de propaganda da modalidade, 
porque esta não resultará da invenção de novas regras !  

 

 
 

 

António Castilho 
(Treinador Nível 2 e Seleccionador/Treinador das selecções de HP da 

Associação de Patinagem do Alentejo e da equipa de iniciados do CP Beja) 

 

2 - O problema modalidade não são as novas regras...pelo 

contrário, apesar de muitos quererem fazer passar essa 
mensagem. 

 
O problema está na pouca divulgação da modalidade a 

nível da comunicação social, do modalidade não aparecer 
nas escolas quer a nível curricular quer através do despor-

to escolar, das Instituições que formam profissionais liga-
dos à área do desporto e da educação física, salvo raras 

excepções, incluírem nos seus currículos a patinagem ou o 
hóquei em patins. 

 
Mas tudo isto tem de partir da Federação e saber se quer 

divulgar e fazer crescer a modalidade ou se quer continuar 
como está… De acordo, a tristeza é que a modalidade, 20 

anos atrás, era considerada curricular no desporto escolar 

e a Federação deixou fugir essa oportunidade, virada que 
estava para o “céu olímpico” ! 

 
Essa obsessão, destruiu a hipótese do desenvolvimento da 

patinagem pelo país inteiro, ao custo mínimo de umas 
placas cimentadas, nos espaços das escolas. 

 
Na altura, a Federação foi várias vezes alertada para isso. 

 
Mas não, com todo o "bréeu-béuu", foram aos Jogos 

Olímpicos em Espanha conquistar… nem sequer o 3º lugar ! 
Malapata do nosso hóquei…  

 
 

José A. L. Inácio 
(Treinador HP - Nível II) 

 

1 - De acordo  
 

2 - O aspecto mais negativo, quanto a mim, está apenas em 

que o sistema de contagem de tempo seja efectuado pelo 



árbitro de campo… de acordo, quando deveria ser de forma 

automática controlado pela mesa de jogo que sinalizaria 
como qualquer outra situação de jogo e se possível essa 

contagem de tempo deveria ser mostrada no painel de 

controlo de tempo (marcador electrónico) do respectivo 
ringue… Esta é uma modalidade planimétrica, em que 

árbitros e jogadores têm de manter os olhares na pista e 
não podem estar a levantar a cabeça ou a pensar nos 

tempos. 
 

Copiaram isto do basquete que é uma modalidade volu-
métrica, um erro crasso, não funciona no hóquei em patins. 

Tanto quanto me parece, “decretos” de tempo para isto e 
tempos para aquilo deviam ser eliminados. 

 
Aliás, bati-me contra esta proposta da imposição de 

tempos no hóquei em patins, debatida em 1983, no local 
próprio, com uma argumentação suportada por várias 

estatísticas que não foram postas em causa, e foi 

definitivamente chumbada em Congresso, ao ser alertado 
para as implicações. 

 
Nada mudou desde então e foi péssima ideia ir repescá-la. 

 

 - E desiludam-se os arautos da espectaculosidade do jogo, 
não será por alterações às regras que a modalidade 

evoluirá, mas só com a melhoria do nível técnico individual 
e colectivo… De acordo ! 

 
 - E ATENÇÃO ao crime que se comete com a competição de 

jovens com idades inferiores a 11 anos, pois se exigem 
desempenhos e competitividade como se de jovens adultos 

ou adultos se tratassem. De acordo !  
 

 - são candidatos À DESISTÊNCIA a partir dos 13/14 anos, 

cansados e esgotados das exigências praticadas até essa 

idade... De acordo… ! 
 

 - O desporto qualquer que ele seja deve ser encarado com 
alegria e prazer, mas também com rigor, e infelizmente ou 

por desconhecimento ou por falta competência cometem-se 
verdadeiros crimes a coberto de nada… De acordo… ! 

 
 - Aí sim temos que nos debruçar e repensar o que estamos a fazer. . De 

acordo… ! 


