Reglament Torneig d’Hoquei base del Maresme
2a edició, juny del 2014
La 2a edició del Torneig d’Hoquei base del Maresme tindrà lloc els dies 20 i 21 de juny del
2014 a la pista del C.E. Arenys de Munt Hoquei, Pavelló Municipal, Torrent d'en Terra s/n,
Arenys de Munt.

•

Categories

El torneig es disputa amb la categoria d’alevins (nascuts el 2000 o al 2001) i els equips es
poden reforçar per jugadors de la categoria benjamí (nascuts el 2002 o al 2003).

•

Participants

Els participants són tots els Clubs del Maresme que tenen equips d’hoquei base (fins a
alevins). En aquesta edició hi ha (ordenats alfabèticament): Centre d’Esports Arenys de
Munt, Club Hoquei Arenys de Mar, Club Hoquei Mataró, Club Patí Malgrat, Club Patí
Tordera, Club Vilassar Hoquei i un Equip Convidat.

•

Jugadors

Cada equip pot inscriure un màxim de 12 jugadors (2 porters i 12 jugadors). Tots els inscrits
han de presentar la fitxa federativa i la documentació acreditativa (NIF o Passaport originals)
a l’inici del torneig. Cada jugador ha de conservar el mateix número durant tot el torneig i
no es poden modificar la llista d’inscrits durant el torneig. A cada partit es pot convocar un
màxim de 10 jugadors (2 porters i 8 jugadors). La convocatòria s’entregarà al Punt
d’informació com a mínim mitja hora abans de l’inici del partit.

•

Arbitratges

Dirigeixen els partits àrbitres oficials de la Federació Catalana de Patinatge designats per la
Federació.

•

Sistema de Competició

Es jugaran 2 lliguetes de 4 equips, repartits en la jornada del dissabte del torneig. Atès que
en aquesta edició hi ha 8 clubs participants, es faran 2 grups de 6 partits cadascun i 4 partits
més de finals, repartides de la forma següent: dissabte al matí lligueta de grups, dissabte a
la tarda finals entre els classificats en cada grup com a quarts, tercers, segons i primers.
En cas que, per les raons que sigui, hi hagués dos equips d’un mateix Club participant al
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Torneig, el partit que els enfronta serà el primer de tots de tota la Competició.
S’assignaran 3 punts per partit guanyat, 1 punt per partit empatat i 0 punts per partit
perdut. En cas d’empat a punts en la classificació final, es desfaran els empats tenint en
compte, per aquest ordre:

•

•

la diferència de gols particular (entre ells dos) entre els guanyadors empatats,

•

qui hagi rebut menys targetes durant tot el torneig

Qui tingui menys faltes d’equip durant tot el torneig.

En cas d’empat en tots aquests barems, els equips que empatin en tots aquests punts
seran guanyadors ex-aequo.

•

Normativa

Llevat dels punts que es defineixen en aquest reglament, se seguiran les normes definides
per la Federació Catalana de Patinatge per a les competicions oficials d’hoquei patins.

•

Presentació a la pista

Deu minuts abans de l’hora prevista per a l’inici del partit, els jugadors han d’estar preparats
per entrar a pista. Un retard de cinc minuts en relació a l’hora d’inici del partit comporta la
pèrdua automàtica del partit.

•

Durada dels partits

A cada partit es jugaran dues parts de 20 minuts a temps de joc corregut cadascuna, amb un
descans de 5 minuts entre part i part. Només es pot demanar un temps mort per partit de
40 segons. El cronòmetre s’aturarà en cada gol, quan es lesioni algun jugador, i també quan
l’àrbitre del partit així ho assenyali.
Els partits per les finals del dissabte tarda es jugaran els 3 darrers minuts de la segona part a
temps parat.

•

Targetes

Una targeta vermella implica l’exclusió automàtica del jugador, tècnic o delegat amonestat
per la resta del Torneig.

•

Segon equipament

En cas de coincidència de colors, l’equip que consti com a local utilitza el segon
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equipament.

•

Trofeus

S’atorgaran trofeu a tots els equips participants sense gradació.
S’atorgarà un diploma a tots els jugadors.

•

Organització

La Comissió organitzadora és la màxima autoritat disciplinaria. Qualsevol al·legació o
decisió que requereixi la intervenció de l’autoritat, se sotmetrà a la comissió organitzadora
del THM2013/14. Tots els equips, jugadors, tècnics, delegats i qualsevol altra figura dels
equips participants estan obligats a acceptar les decisions que aquesta adobti. A cada equip
se li lliura un dossier que conté els horaris de partits i vestidors. Aquesta informació estarà
també disponible al Punt d’informació i al suro del Pavelló. Els horaris s’han de respectar
escrupolosament. Un cop finalitzat cada partit, cal que, a la taula de control, els capitans i
delegats dels 2 equips i l’àrbitre signin l’acta del partit.

•

Acte de clausura

A la desfilada final i posterior entrega de trofeus i diplomes hi han d’assistir tots els equips
participants, uniformats amb els seus colors.
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