CLUB PATÍ SANT RAMON
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

XXXVI è REGLAMENT I NORMES DEL
TORNEIG D’HOQUEI BASE L’ENXANETA
1er.

Aquest Torneig es disputarà pel sistema de lligueta, segons el Reglament que la Federació
Espanyola de Patinatge té per a les competicions oficials en aquestes categories. En cas d’un
empat entre dos equips es resoldrà amb el mètode següent: a) Es tindrà en compte el resultat
que hagin fet aquests dos equips en el partit jugat entre ells. b) Major diferència de gols amb la
intervenció de tots els clubs de la mateixa categoria que participen en el Torneig. c) Millor
quocient, resultant de dividir la suma de gols a favor per la de gols en contra, dels obtinguts
entre els clubs empatats. d) Millor quocient general, resultat de dividir la suma de gols a favor,
per la de gols en contra, amb la intervenció de tots els clubs que participen en el Torneig.
Si l’empat fos entre més de dos equips que intervenen en el Torneig es resoldrà amb el mètode
següent: a) Punts resultants en una classificació particular entre els equips empatats. b) Major
diferència de gols exclusivament entre ells. c) Major diferència de gols amb la intervenció de la
resta d’equips. de la mateixa categoria d) Major número de gols marcats per tots els clubs de la
mateixa categoria que intervenen en el Torneig. e) Millor quocient general de resultat de dividir
la suma de gols a favor per la de gols en contra. de la mateixa categoria que intervenen en el
Torneig.

2on. Per a cada partit hi haurà un Trofeu; en cas d’empatar es donarà un punt a cada equip. Per
adjudicar-se el Trofeu es farà llançament des de el punt de penal, començant aquests, l’equip
que anava guanyant abans que es produís l’empat. En cas que continués l’empat es faria un
altre llançament des de el punt de penal, començant sempre el mateix, i així, fins que algú
desfés la igualada. En cas de repetir-se els llançaments de penals ho han de fer jugadors
diferents. Els gols marcats en aquests llançaments no comptaran per les classificacions
especials.
3er.

En cas d’empat a zero, i amb la consecució d’un punt per a cada equip, per adjudicar-se el
Trofeu hi haurà llançament de penals, començant l’equip que en el moment d’acabar el partit
estigués amb la possessió de la bola, aplicant-se després, pels llançaments des de el punt de
penal la norma descrita en l’apartat segon.

4rt.

En cas d’empatar dos o més equips, o dos o més jugadors, pels Trofeu als màxims
golejadors, s’emportaria aquest, l’equip o jugador que el quocient de gols en partits jugats pel
seu equip fos més alt. Si continués l’empat se l’adjudicaria l’equip o jugador que hagués
aconseguit més gols en un sol partit.

5é.

En cas d’empatar dos o més equips, dos o més jugadors, pel Trofeu al màxim golejador de les
cinc categories, s’emportaria l’esmenta’t Trofeu, l’equip o jugador que no s’hagués emportat el
Trofeu de la seva categoria particular, i si persisteix l’empat, se l’adjudicaria aquell equip que
tingués menys gols en contra. En cas de continuar l’empat, se l’adjudicaria l’equip o jugador
que el quocient de gols en partits jugats pel seu equip fos més alt. En cas de continuar l’empat
se l’adjudicaria l’equip o jugador de categoria inferior.
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6é.

En cas d’empat pel Trofeu de l’equip menys golejat, s’adjudicaria el Trofeu l’equip que en algun
partit no li haguessin encaixat cap gol o que en algun partit li haguessin fet menys gols. En cas
de mantenir-se l’empat, el Trofeu seria per l’equip que hagi aconseguit més punts en la
classificació del Campionat.

7é.

Cada equip podrà inscriure, per tot el Torneig, un màxim de 12 jugadors, dels quals dos d’ells
hauran de ser porters obligatòriament. En cada partit es podrà inscriure a l’acta un MÀXIM de 10
jugadors, dels quals dos d’ells hauran de ser porters obligatòriament.

8é.

Durant els partits ES RECOMANA que en la zona de banquetes tant sols hi hagi els jugadors
suplents, i com a màxim, un Sr. Entrenador, un Sr. Delegat i un Sr. Auxiliar.

9é.

En el moment de fer la inscripció dels jugadors en el Torneig, s’haurà de presentar el nom i
cognoms de tots dels jugadors, encara que algun d’ells no estigués present en alguns partits.

10é. Al començament del Torneig, cada equip haurà de presentar les fitxes dels jugadors que hi
participen. Aquestes fitxes seran les admeses per les Federacions de Patinatge.
11é. En cas que algun equip no tingui els dotze jugadors, es podrà portar algun altre jugador de la
mateixa categoria o d’inferior categoria, sempre que pertanyi al mateix club o col·legi,
acompanyat dels documents de les normes nou i deu.
12é. En cap cas s’admetran jugadors procedents d’altres clubs o col·legis que no siguin invitats al
Torneig, per reforçar algun equip participant.
13é. La durada dels partits serà de catorze minuts per part, per les categories de Pre-benjamins,
Benjamins i Alevins; de setze minuts per part, per Infantils, de vint minuts per part,per juvenils i
juniors, havent-hi un descans de dos minuts. Es pararà el cronòmetre en totes les faltes
directes,penals fins que el jugador que fa el llançament toqui la bola. Tanmateix si surt la bola
fora de la pista o si es per indicació arbitral
14é. En aquest Torneig no té validesa la norma federativa de poder demanar els temps morts (minuts)
per part, a càrrec de l’entrenador dels equips, degut a la manca de temps.
15é. Tots els encontres seran dirigits pels senyors col·legiats de la Federació Catalana de Patinatge.
16é. Els col·legiats arbitraran els partits que corresponguin per sorteig, sense poder alterar el resultat
del sorteig, si no és per causa major.
17é. Al finalitzar cada partit, els senyors delegats s’encarregaran que els respectius capitans signin
l’acta, com tanmateix de la formació de l’equip al mig de la pista pel lliurament del Trofeu.
18é. Durant els partits en els quals jugui el seu equip, el senyor delegat haurà de seure a la taula de
cronometratge, per estar-ne pendent i respondre a les preguntes que li puguin fer sobre l’equip.
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19é. Les targetes es regiran per la mateixa normativa que té la Federació de Patinatge, llevat de:
a) Si un jugador veiés una targeta blava la sanció serà de tres minuts, degut que el Torneig es
juga sense parades de cronòmetre.
b) L'acumulació de cinc targetes blaves per part d'un jugador, comportarà UN partit de sanció,
que el complirà en el pròxim partit que jugui el seu equip en el Torneig.
c) En cas que un jugador veiés la targeta vermella en un partit, la sanció serà, .a més de
l'expulsió arbitral a que fora castigat, no podrà ésser alineat ni estar a la banqueta de
suplents, en el pròxim partit que jugui el seu equip. En cas que la mostra de la targeta
vermella fos bastant greu, hi haurà una sanció que la designarà el Comitè de Disciplina
d'aquest Torneig.
d) En cas que un Sr. Entrenador, un Sr. Delegat o un Sr. Auxiliar, veiés la targeta vermella
directa en un partit, a més de l’expulsió arbitral a que fora castigat, no podrà estar a la
banqueta, en el pròxim partit que jugui el seu equip. En cas que la mostra de targeta
vermella fos bastant greu, hi haurà una sanció que la designarà el Comitè de Disciplina
d’aquest Torneig.
20é. Cada equip, a més de la samarreta amb els colors del club o col·legi, haurà de portar-ne una
amb els colors completament diferents. S’haurà de comunicar a l’organització quins són
aquests colors, el dia de fer la inscripció.
21é. En cas que en un partit coincidissin els colors del club o col·legi, que van a jugar, s’haurà de
canviar la samarreta qui estigui anomenat en primer lloc en el calendari; o posar-se d’acord els
respectius senyors delegats. En cas d’algun canvi de samarreta, el senyor delegat ho
comunicarà als controls i al senyor delegat de l’equip contrari.
22é. En la presentació d’equips i en la desfilada final, és obligatori que surtin tots els jugadors amb
els patins i amb els respectius uniformes (samarretes o xandalls).
23é. Durant tot el Torneig, el jugador haurà de portar el mateix dorsal que hagin comunicat en el
moment de fer la inscripció, no podent canviar per cap motiu, per evitar conflictes en les
classificacions. Si es donés el cas que algun/s jugador/s es canviessin el dorsal i no ho
comuniquessin a l’organització, aquesta no es fa responsable dels possibles errors que hi
poden haver en les classificacions finals referents als jugadors.
24é. A causa de la quantitat de partits que s’han de jugar o disputar, exigim als equips una estricta
puntualitat a l’hora de començar cada partit. En cas de no ésser així, el club o col·legi que
incorregués en aquesta falta, haurà d’acceptar les sancions que li imposi el Comitè de
Disciplina del Torneig.
25é. Per evitar les pèrdues deliberades de temps en el transcurs dels partits, el Comitè de
Competició exigirà als senyors àrbitres que sigui castigada falta i amb targeta al jugador
infractor i pèrdua de la possessió de la bola per part del seu equip.
També en els partits que els equips estiguin empatats o guanyant per un o dos gols de
diferència. Als darrers dos minuts es jugarà a temps parat es a dir es pararà el rellotge com es
fa en els partits oficials
26é. A la inscriure’s un equip, en el Torneig, s’obliga, per una millor marxa del mateix, a acceptar
totes les normes que hi ha en el Torneig i a admetre les decisions que el Comitè Organitzador i
de Disciplina pugui aplicar.
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27é. En cas que en el Torneig hi participi alguna selecció, la qual estigui formada per jugadors de
diferents clubs o col·legis que tanmateix estan convidats en el mateix torneig els jugadors no
podran ser alineats en els seus respectius clubs o col·legis.
28é. Si participa alguna selecció en el Torneig és obligatori en el moment de la seva inscripció la
presentació de la fitxa de l’equip que habitualment juga acompanyada del
DNI o passaport de cada jugador .
29é. Els organitzadors del Torneig, s’encarregaran d’anomenar un Comitè de Disciplina que resoldrà
tots els problemes que puguin sortir, i els clubs i col·legis participants hauran d’acceptar i seguir
les seves decisions, que seran de caràcter totalment irrevocable.

COMITÈ DE DISCIPLINA DEL
XXXVI TORNEIG D’HOQUEI BASE L’ENXANETA

Sr. PERE CATASÚS SOLER
President del Club Patí San Ramon

Sr. SALVADOR MUNNÉ ESCLASANS
Tresorer del Comitè de Disciplina

Sr. LLUIS HILL BATLLE
Vocal del Comitè de Disciplina

Sr. ANTONI CIURÓ SENDRA
Vocal del Comitè de Disciplina
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