CLUB PATÍ SANT RAMON
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

REGLAMENT INTERÍ DEL XXXVIè TORNEIG D’HOQUEI BASE
L’ENXANETA
1er. Cada equip tindrà a la seva disposició un delegat, anomenat per l’Organització, al qual
li podran consultar quelcom que li convingui, fent d’enllaç entre el seu equip i
l’organització. També a l’entrada del pavelló hi haurà instal·lada una caseta que serà
un punt d’informació per els equips participants.
2on. No es comunicarà cap resultat de les classificacions especials, a no ésser que ho
demani el Sr. Delegat d’equip. Tan sols es facilitarà informació del seu equip.
3er. Els preguem que les coses externes als partits (arribades, menjadors, berenars i
altres), es regeixin pels horaris establerts, i no, a iniciatives pròpies, sense consultar
als Controls o al Delegat de l’Organització, per tal de no veure’s afectat el Calendari de
la Competició.
4rt.

L’Organització del Torneig donarà avituallament, únicament i exclusiva, als jugadors
inscrits, un delegat i un entrenador (aquests dos últims només tindran dinar i begudes).

5é.

Els partits s’han de començar a l’horari establert per l’Organització.

6é.

Es obligatori que els equips estiguin preparats per a la sortida a la pista cinc minuts
abans del termini del partit que s’estigui celebrant.

7é.

El descans de cada partit queda limitat a dos minuts, no podent-se sortit de la pista.
Els Srs. Delegats ho han de tenir-ho molt present.

8é.

Abans de retirar-se de la pista, un cop acabat el partit, els equips han de formar al
centre de la mateixa, per recollir el Trofeu i els obsequis. A continuació, els capitans
d’ambdós equips passaran a signar l’acta.

9é.

Un cop finalitzat el partit els entrenadors d’ambdós equips, signaran també l’acta.

10é. La puntuació per a la classificació del jugador més regular es farà d’aquesta forma:
Es concedirà quatre punts a un jugador, tres punts a un altre; dos punts a un tercer
jugador; i un punt a un quart jugador. Es necessari donar aquests punts a quatre
jugadors de cada equip, i és obligatori que un del quatre jugadors sigui com a mínim
un porter, no podent variar la puntuació establerta pel Comitè de Disciplina.
11é. Per a cada partit hi haurà dues persones responsables, anomenades per
l’Organització, que seran les encarregades de fer les valoracions de les puntuacions
de les classificacions especials. Aquestes persones seran gent qualificada dintre
d’aquest esport, i podran ésser persones de la mateixa Organització o alienes a la
mateixa.
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12é. Abans dels diferents partits es donaran a les dues persones responsables, una
butlleta amb les puntuacions abans esmentades, que ompliran durant el partit,que una
vegada omplertes les feram arribar, als Controls d’Actes.
13é. Durant tot el Torneig, el jugador haurà de portar sempre el mateix dorsal que hagin
comunicat a la taula de Control d’Actes.
14é. L’entrenador i delegat de cada equip tenen l’obligació de desfilar en els actes de
presentació i cloenda del Torneig.
15é. Les Actes de cada partit quedaran en propietat de l’Organització, per control i règim
interior.
16é. Les fitxes es presentaran a l’hora de l’arribada, i es donarà la llista definitiva dels
jugadors amb el seu número de dorsal. Un cop revisades pels Controls es tornaran al
Sr. Delegat de l’equip, el qual les tindrà a disposició per a qualsevol reclamació que
faci l’Organització.
17é. Després de cada partit els jugadors disposaran de 15 minuts del vestidor (per dutxarse i canviar-se); degut que s’ha de deixar lliure per un altre equip.
18é. L’entrada als vestidors de la Pista Coberta es farà tan sols pel passadís de la graderia
que es troba davant del Bar del Pavelló, ja que la zona de banquetes restarà tancada,
i tan sols hi tindran accés els equips que juguin el seu partit.
19é. Cada equip disposarà d’un departament per deixar els equipatges, el qual es trobarà
situat sota les graderies de l’entrada als vestidors de la Pista Coberta. Per aquest
motiu, i un cop els jugadors estiguin canviats, el vestidor on es troben restarà lliure
d’equipatges, ja que el mateix vestidor el farà servir un altre equip. Es dicta aquesta
norma per millor manteniment dels equipatges dels equips participants.

NOTES D’INTERÈS
Assabentem als EQUIPS, que el dissabte procurin sortir amb temps suficient de les
seves respectives ciutats, per tal de poder arribar aviat a Vilafranca, degut als
problemes de circulació a causa del mercat setmanal i les obres que hi ha les carrers
cèntrics que es fan en aquesta Vila.
Les NORMES d’aquests reglaments, per al seu millor funcionament, han de vetllar-les
els delegats de cada equip participant, podent consultar qualsevol dubte o problema
al delegat d’organització, que passarà l’informació al Comitè d’Organització o de
Disciplina.
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