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O Hóquei é o terceiro esporte coletivo mais popular do
mundo. Rápido, técnico, hábil e exigindo bons níveis de
condicionamento físico pessoal, o esporte é famoso
por sua inclusão social, igualdade de gênero e a
habilidade de atrair e envolver os atletas por vários
anos.
Com uma abordagem inovadora para melhorar o jogo,
o hóquei reconhece os benefícios que as superfícies de
grama sintética oferecem e abraça seu uso em todos
os níveis do jogo.
Muitas vezes é dificil criar oportunidades para as
pessoas descobrirem e jogarem hóquei. Para alguns, o
desafio é fornecer áreas adequadas para jogar, para
outros, garantir que as instalações sejam sustentáveis
é a chave para seu sucesso a longo prazo.
Muitos esportes enfrentam esses desafios, e isso está
tornando o conceito de campos poliesportivos cada
vez mais atraente; compartilhar instalações e
maximizar oportunidades geralmente é a melhor

Infelizmente, não existe um único tipo de grama
sintética que atenda às necessidades de todos os
esportes. Bola pequena ou grande, esporte com ou
sem contato, alta ou baixa aderência dos pés; todos
esses fatores afetam a forma como os jogadores
avaliam uma superfície. Encontrar os requisitos certos
é a chave para o sucesso.
O conceito GEN 2 mostra como as superfícies
projetadas para o hóquei também podem ser usadas
por outros esportes.

O hóquei comunitário e escolar é melhor jogado em
grama sintética 2G. Diferentemente dos gramados
com fios mais longos, o fio curto e denso de uma
superfície 2G permite que uma bola de hóquei viaje
rápida e previsivelmente pela superfície; exatamente
o que os jogadores querem.
Ao colocar o shockpad correto sob a grama sintética
2G, você também pode fornecer uma excelente
superfície de jogo, a nível comunitário, para:
•
•
•
•
•
•
•

Futsal;
Futebol;
Tênis;
Netball;
Lacrosse;
Softbol;
Treinos de atletismo/ pistas de cooper;

Outdoors, existem duas versões de
Hóquei
Hóquei – jogado por duas equipes, cada uma com 11
jogadores e em um campo com dimensões oficiais
para a prática desse formato.
Hockey5s - jogado por duas equipes, cada uma com 5
jogadores e em uma quadra. Podem ser instaladas
temporariamente em um campo de hóquei de
dimensões oficiais ou podem ser instalações
independentes
Ambos os tipos de instalações de hóquei podem ser
usados por outros esportes. O conceito FIH GEN 2
mostra como.

2G superficies de grama sintética
•
•
•
•
•
•
•

Grama de fio curto e denso instalada sobre
uma camada que absorve o impacto.
Aprovada pela FIH
Adequado para uso seco ou molhado - sem
necessidade de irrigação
Ambientalmente amigável
Manutenção fácil e baratabarata
Extremamente durável
Mais de 20 anos de experiência comprovada

Hóquei, futebol e futsal
O ritmo acelerado dos gramados sintéticos 2G
significa que eles são ótimos para hóquei e
futsal e adequados para treinos e jogos de
futebol a nível comunitário.
Campos de hóquei / futebol de uso duplo são
comuns em muitos países, especialmente em
escolas e faculdades.
Quadras menores e mais acessíveis são
perfeitas para o Hockey5s e o futsal. Um campo
em tamanho grande ou oito quadras de
esportes, você decide o que faz mais sentido!

Hóquei e tênis
Ao colocar um shockpad rígido sob um campo
sintético 2G, uma instalação de hóquei também
pode ser um centro comunitário de tênis.
Até 12 quadras de tênis podem ser marcadas
em um campo de hóquei de tamanho grande.
Tudo o que você precisa são postes e redes
portáteis de tênis e, idealmente, redes de
divisão para separar e isolar as quadras.
Um bloco de três quadras de tênis também é
grande o suficiente para se converter em uma
quadra de hóquei.
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Hóquei e netball
Os gramados sintéticos 2G fornecem uma
superfície de jogo aceitável para o netball a
nível comunitário e de clube.
Até 9 quadras de netball podem ser
incorporadas a um campo de hóquei com
dimensões oficiais. Tudo o que você precisa são
gols de netball portáteis.
Um bloco de três quadras de netball também é
grande o suficiente para se converter em uma
quadra de Hockey5s (e três quadras de tênis).
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Hóquei e lacrosse
Hóquei e lacrosse possuem muito em comum;
ambos são rápidos, cheios de ação e jogados
com taco e om uma pequena bola.
Não é de surpreender que ambos os esportes
tenham
necessidades
semelhantes;
os
jogadores querem superfícies rápidas e seguras
que permitam movimentos e jogadas rápidas e
seguras.
Os gramados sintéticos 2G permitem que
ambos os esportes sejam jogados com sucesso
no mesmo campo.

Hóquei e softbol
Esportes de base como o softbol estão se
convertendo cada vez mais em campos de
grama sintética devido aos benefícios que eles
oferecem em regiões com condições climáticas
adversas ou onde altos níveis de uso ou
recursos inadequados de manutenção tornam
as superfícies naturais insustentáveis.
Utilizando layout inovadores, o softbol pode ser
incorporado
em
campos
poliesportivos,
maximizando oportunidades e justificando
investimentos.

Hóquei e atletismo
As superfícies de grama sintética 2G fornecem níveis
de desempenho atlético que se enquadram nos
limites especificados pela World Athletics para pistas
poliméricas.
Embora não sugerirmos que a grama sintética 2G
seja adequada para o atletismo de alto nível, esse
tipo de superfícies permite a realização de
competições escolares e atividades de corrida de
cooper a nível comunitário.

FIH Quality Programme
Com mais de 30 anos de experiência, o FIH Quality
Programme fornece padrões consistentes e confiáveis da
indústria que garantem a instalação apropriada para o
nível de jogo pretendido.
Ele protege aqueles que investem em instalações,
garantindo que apenas produtos de grama sintética de
alta qualidade sejam instalados e que o campo ou quadra
tenha sido projetado e construído com os padrões
necessários.
• Padrões de projeto e construção líderes do setor
• Mais de 300 produtos para gramados de hóquei
aprovados pela FIH
• Fornecedores preferenciais FIH, fabricantes
certificados e construtores de campo certificados
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