Normativa tècnica comarcal d’hoquei patins
Curs 2016-2017

1.

Categories convocades:

PRE-BENJAMÍ INICIACIÓ A
(2007-2008)
PRE-BENJAMÍ - INICIACIÓ B
(2009-2010)
ESCOLA INICIACIÓ C (2011-2012)
2.

Condicions de participació:

Competició oberta als esportistes no federats.

2.

Inscripcions:

Els equips hauran de fer la seva inscripció al Comitè Tècnic d’hoquei patins del
Consell Esportiu d'Osona dins del termini d'inscripció dels equips i jugadors, ha
quedat fixat pel 7 d’octubre de 2016, iniciant la competició al 15 d’octubre
amb els equips que hagin formalitzat la inscripció
El preu de la llicència per l’ esportista serà de 18.50 €. *
MSG sense competició 9,00€
MSG:mutualitat general esportiva
- Els Esportistes podran fer us de la mutualitat en cas d’accident
NOMÉS QUAN ESTIGUIN DONATS D’ALTA A LA BASE DE DADES
DEL CONSELL ESPORTIU D’OSONA, MAI ABANS.
*-Els esportistes de les entitats, que el seu municipi,mitjançant el seu ajuntament,
participi a la Fundació Privada del Consell Esportiu d'Osona, tindrà un descompte
de 2.00€ a les inscripcions de jugadors.
*-Si el seu ajuntament no ha fet les aportacions corresponents a la Fundació es
cobrarà la totalitat de les inscripcions, fent un abonament al moment que es facin
les aportacions.

• DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PARTICIPAR:
-Fitxa esportiva de l’any anterior per recuperar ID del carnet
-Nº de la targeta sanitària.
-Fotografia de l’esportista.
-Nº DNI.

PROCÉS INSCRIPCIÓ PER WEB
La inscripció feta per Internet a través de la web del consell ha
d’especificar com a mínim:
-Categoria: ( no es podrà fer canvis de categoria un cop realitzat el
calendari). CLICKAR OPCIÓ. MIXTE
- Entitat: Cal posar el nom oficial de l’entitat i el NIF corresponent (les
factures es realitzaran amb el nom del full d’inscripció).
-E-Mail: Com a mínim ha de constar una adreça d’ E-Mail.
-Dades personals: com a mínim s’ha d’especificar dues persones,
preferiblement delegat i entrenador.
LES DADES SERAN SENSE ACCENTS I EN MAJÚSCULES.
• Pagaments: No s’entregarà cap llicència que no estigui pagada.
Amb autorització bancària:
- Per domiciliació bancària, omplint el document corresponent.
- Domiciliarem les factures a partir de 30 dies data factura.
Sense autorització bancària:
- Efectiu en el moment de recollir la llicència.
- Per transferència bancària , en aquest cas heu de fer constar el nom,
de l’entitat i el Nº de factura i fer-nos arribar el comprovant de l’
ingrés.
BBVA
ES35 0182 1805 29 0201513846

3.

Classificacions:

S’establirà una sola classificació per grup.

4.

Aspectes tècnics

Sistema de competició
El sistema de competició, serà de lliga, amb grups de tots contra tots,
classificació final s’establirà segons els resultats obtinguts, a raó de:

la

El partit tindrà 3 parts de 10’ , cada una començarà amb el marcador de 0-0, i es
comptarà les parts guanyades amb 1 punt. En cas d’empat en una part es repartiran
1 punt per cada equip.

SERÀ OBLIGAT QUE TOTS
COMPLERTA COM A MÍNIM

ELS

JUGADORS

JUGUIN

UNA

PART

La competició constarà de tres fases, la primera a una volta on servirà per establir
uns grups més igualats sense tenir en compte la classificació, per tan l’organització
és reservarà els dret de fer els canvis que cregui oportuns.
Posteriorment es portarà a terme la segona volta ja amb els grups igualats i en
funció de la classificació d’aquesta fase és realitzarà la fase final en grups reduïts.
La composició dels grups sempre anirà en funció del nombre de participants.
Sistema de desempat
Lliga:
Si al finalitzar el campionat resultés un empat entre dos equips, es resoldrà
aplicant els següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent:
-

Per la diferència de gols a favor i en contra dels partits jugats entre ells.

-

Per la diferència més gran de gols a favor tenint en compte però tots els
altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.

-

L’equip que hagi marcat més gols.

Si al finalitzar el campionat resultés un empat entre més de dos equips, es
resoldrà aplicant els següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter
excloent:
-

-

Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons
els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin
participat.
Per la diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant només
els partits jugats entre ells.
Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els
partits del campionat, i essent idèntica, a favor de l’equip que hagi marcat
més.

Característiques tècniques
Aspecte tècnic
Terreny de joc

Porteria
Bola

Estic

Jugadors

Participació
jugadors
Durada

Substitucions
Temps mort
PENALS

mínima 36 x 18 m
màxima 44 x 22 m
estàndard 40 x 20 m
170 cm x 105 cm
bola: d'un sol color
pes: 155 g
circumferència: 23 cm
llargada màxima: 115 cm
llargada mínima: 90 cm
pes: 500 g
- Màxim inscrits a l’acta: 10 jugadors
- Màxim, en pista, per començar el partit: 5 jugadors
- Mínim, en pista, per començar el partit: 5 jugadors
- Suspensió del partit: 1 jugador i el porter
dels Tots els jugadors hauran de jugar un mínim d’un període
-

3 períodes de 10 minuts PARANT el cronòmetre, amb 3
minuts de descans entre períodes.(Al primer quart
sacarà l’equip visitant, al segon quart l’equip local i el
tercer quart es farà bowling)
- Aquesta durada podrà se modificada, sempre i quan, abans
del partit els dos delegats es posin d’acord i ho facin
constar en acta.
Lliures.
1 minut per període – pròrrogues i equip no acumulables
S’executaran com a falta directa.

Composició dels equips
Els equips estaran formats per un mínim de 7 jugadors i un màxim de 10,
entrenador i un delegat.

un

Reglament GRUP A
-

Es senyalarà falta que la pilota contacti amb els peus i les pilotes altes.
No es podrà jugar des de terra.
Es podrà xiular penal quan aquest sigui clar.
Les enganxades per darreres amb l’stick seran falta.
En lliga es pararà el temps sempre i quan el marcador sigui molt clar i els dos
equips es posin d’acord.
Es permet demanar un temps mort per part.

5. Reglament esportiu:
Alineacions
El delegat de l’equip és el responsable del control de les fitxes de l’equip contrari i
haurà d’anotar a les actes les incidències que observi. En cas de fer alguna
reclamació, si aquesta no consta en acta no serà admesa.
Ajornaments
La data límit per ajornament o canvi d'horari dels partits serà els dimecres a les 8
del vespre, notificant-ho a l’equip contrari. Per altra banda l'equip local haurà de
notificar-ho al Consell Esportiu per correu electrònic fins a les 09.00 hores del
matí del dijous, indicant la nova data del partit.
Si un equip te tres partits ajornats sense data prevista de joc, quedarà exclòs de
la competició.
Incompareixences
Si un cop transcorreguts quinze minuts després de l’hora prevista per l’inici del
partit, un dels equips no s’ha presentat o s’ha presentat amb un nombre de
jugadors insuficient per començar-lo (4 i el porter), el delegat haurà d’advertir
d’aquesta circumstància al delegat de l’equip contrari i farà constar en acta l’hora
de tancament i la relació de jugadors presents d’ ambdós equips. L’equip infractor
serà sancionat.
Equipatge
Quan en un partit els dos equips els vesteixin amb colors semblants que provoquin
confusió, serà l’equip visitant el que haurà de fer canvi de samarreta. Si l’equip
visitant no ha portat la samarreta suplent , o no en te , el club local els hi ha de
facilitar un joc de pitralls pel correcte desenvolupament del partit.
Si el partit es celebrés en camp neutral, ho farà l’equip que figuri en segon lloc en
el programa oficial.

Banquetes
La zona de banquetes està reservada única i exclusivament als jugadors,
entrenadors i delegats amb fitxa. El públic haurà de situar-se a la banda contrària
o bé darrera la tanca de la pista.
Àrbitre
L’equip local serà l’encarregat de designar l’àrbitre del partit i aquest haurà de
tenir una edat mínima de 16 anys. En cas contrari l’equip visitant podrà negar-se a
jugar comunicant-ho, per escrit, al Comitè de Competició d’hoquei patins del
Consell Esportiu d’Osona com a màxim 72 hores després del partit. Si l’edat de
l’àrbitre és inferior i els dos equips estan d’acord a que arbitri, s’haurà de fer
constar aquest fet a l’acta. En cas contrari el Comitè de Competició no atendrà cap
reclamació.
Funció de l’Àrbitre: la lliga del consell esportiu d’Osona és una competició
clarament de formació, per tan l’àrbitre te de contribuir i ajudar en aquesta
iniciació.
Aquest a d’intentar ser proper , empàtic i educador amb els jugadors , afavorint el
joc net i col·laborant amb les explicacions als jugadors quan les jugades siguin
dubtoses.
Actes dels partits
L’equip local haurà d’emplenar tres actes, una per a cada club i una tercera pel
Comitè Tècnic d’hoquei patins del Consell Esportiu d’Osona. En totes elles haurà de
constar-hi les signatures de l’àrbitre i dels dos capitans.
El delegat de l’equip local haurà de comunicar els resultats al Comitè Tècnic
d’hoquei
patins
del
Consell
Esportiu
d’Osona,
via
E-Mail
inscripcionshoquei@ceosona.com. i haurà d’entregar les actes fins a molt tard el
divendres següent del partit.
Els resultats i les classificacions es podran consultar en les següents adreces
electròniques:
http://www.ceosona.com/hoquei-patins.html
http://totsjuguem.cat/public/allplayed/classification/phases/23

o per l’aplicació de telèfon mòbil:” TOTS JUGUEM” disponible amb aplicació per
android i IOS.

6.

Aspectes jurídic - esportius

El fet d’inscriure’s a les competicions del Consell Esportiu d’Osona implica
automàticament l’acceptació d’aquesta normativa en la seva totalitat.

L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment aquesta normativa
pel propi bé dels participants i del desenvolupament de la competició.
L’organització es reserva el dret d’expulsar de la competició a tots aquells
participants i equips que mostrin conductes impròpies o que puguin influir de forma
negativa sobre la resta d’equips.
Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Comitè de Competició del Consell
Esportiu d’Osona fins a 72 hores després que s’hagi fet el partit.
Vic, setembre de 2016

