TORNEIG PENEDÈS – GARRAF – ANOIA - BAIX LLOBREGAT
TEMPORADA 2019 - 2020

HOQUEI BASE
PRE-BENJAMINS I MAINADA
DISPOSICIONS GENERALS
1 - El Consell Esportiu de referència d’aquesta competició serà el de l’Alt
Penedès, des d’aquí serà on sortiran els calendaris i les normatives. Les
entitats per poder participar en aquest torneig s’hauran de dirigir al seu Consell
Esportiu segons la ubicació geogràfica, per tramitar la seva participació.
Sense haver passat pel seu Consell Esportiu respectiu i haver tramitat
tota la documentació pertinent no podran participar. La data per inscriure
equips per aquesta primera fase serà el 10 d’octubre.
Cada Consell Esportiu s’ocuparà de la tramitació de les assegurances dels
seus respectius equips.
El cost d’inscripció anirà en funció de la política de preus de cada Consell
Esportiu de referència. Sense que el Consell Esportiu d’on es la vostre entitat
em passi el nom de l’equip conforme està inscrit no podrà participar. I aquest
any serem molt estrictes amb aquest tema.
A part de la inscripció dels jugadors/es amb les assegurances, cada equip
format aportarà 15€ que aniran destinats a la cloenda que s’organitza a finals
de maig, cada any per una entitat de diferents comarques.
2 - L’organització no es fa responsable dels possibles danys físics, així com
possibles pèrdues de material durant la competició.
3 - Cada equip es farà responsable dels possibles danys que es puguin
ocasionar a les instal·lacions.
4- La coordinació i gestió dels partits anirà a càrrec de l’Antoni Ciuró i el Josep
Gumà, que juntament amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès vetllaran pel
bon funcionament de la competició.
5- Els/les coordinadors/es estan obligats a informar-se de les decisions i acords
del Comitè de Competició davant de qualsevol incidència i assistir en les
diferents reunions que s’organitzaran (tres en tot el curs).
6 - Cada any una entitat s’ocupa de realitzar la cloenda final, aquesta entitat
haurà de buscar els recursos per aquest esdeveniment, entenent que cada
Consell Esportiu t’he una política de col·laboració diferent. Comptant amb la
suma dels 15€ per equip.

7 – Cada jornada l’equip local es farà responsable de posar un dinamitzador de
joc, que vetllarà pel bon funcionament dels partits aplicant la normativa, així
com anotar els gols que es realitzin.
8 – Cada consell esportiu donarà el tríptic o les llicències dels esportistes
assegurats i que s’haurà de portar el dia del partit.
9 – Els gols dels partits no sortiran reflectits als marcadors de les instal·lacions
on es juguin els partit.
SISTEMA DE LA COMPETICIÓ
9- Tal i com entenem la filosofia d’esport en aquesta edat, la competició serà
sense una classificació així els resultats dels partit no tindran cap validesa, tot i
que s’apuntaran per poder fer una fase final agrupada per nivells.
10 - El torneig és realitza per dues categories:
NASCUTS 2014/2015
2012/2013

4 – 5 ANYS - MAINADA
6 – 7 ANYS - PRE-BENJAMINS

CATEGORIA DE PRE-BENJAMINS (INICIACIÓ)
La durada dels partits serà de tres temps de 10 minuts a temps corregut,
només es pararà quan es produeixi una lesió o que l’àrbitre ho cregui adient per
les circumstàncies del joc.
Enguany es faran dos grup un de 6 anys i un altre de 7 anys, sempre que sigui
possible, en funció dels equips inscrits.
Hi ha haurà una quarta part optativa, però aquesta no tindrà efectes en el
marcador.
El resultat del partit serà la suma de les parts guanyades, segons el resultat de
cada part, atorgant 2 punts per part guanyada, 1 en cas d’empat i 0 punts en
cas de derrota. Tot i que aquesta puntuació serà només a nivell intern per fer
una segona fase agrupada per nivells.

CATEGORIA DE MAINADA
La normativa serà la mateixa en la duració del partit i el tema del resultat.

DURADA COMPETICIONS
La durada de la competició anirà de novembre fins a maig que es farà la
cloenda, intentant fer-la cada any en un dels cinc Consells Esportius
participants.

Es realitzarà una segona reunió a Vilafranca del Penedès al 14 d’octubre a
les 21h a la sala de l’Escorxador (C/Escorxador 19) amb totes aquelles
entitats que estiguin interessades en participar.

