
I LLIGA INTERESCOLAR DE
HOCKEY LINEA 2013-2014

MES INFORMACIÓ: http://llopsvillarreal.wordpress.com ó al telf.:675059072
 Correu electrónic:  club@clubpativila-real.com

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fllopsvillarreal.wordpress.com%2Fnoticies%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtAoWbcHEhTVb8rKe2iie_L0CgFg


INTRODUCCIÓ:
Per a la temporada 2013-2014 el Club Patí Ciutat de Vila-real i l'empresa Senpai Animació i Extraescolars
organitzen la “I Lliga Interescolar de Hockey Linea” en Vila-real. L'objectiu general es donar a conèixer als
escolars de Primària de Vila-real i pobles del voltant l'esport del Hockey Linea i a mes a mes donar la
possibilitat de participar en la “I Lliga Interescolar de Hockey Linea” a nivell de base. Aquesta activitat esta
patrocinada pel Servei Municipal d’Esports de Vila-real.

OBJECTIUS:
- Participar i gaudir de la “I Lliga Interescolar de Hockey Linea” respectant les normes establertes pels
organitzadors.
 Fomentar el hockey linea a nivell escolar.
 Formar als escolars en els valors de la deportivitat i la camaraderia.

El club i l'empresa es comprometen a, una vegada al trimestre, organitzar partits tots contra tots i aportar el
material necessari per a dur a terme els partits.

QUI POT PARTICIPAR?
Tots els xiquets/tes de Primària (6 a 12 anys) que sapiguen patinar.
En el cas dels centres on Senpai cursa les extraescolars de Patinatge els monitors poden elegir els alumnes
mes avançats d’Infantil també per a que participen.

COM S’ORGANITZARAN ELS EQUIPS?
Es necessari formar un equip com a mínim de 6 jugadors/es i màxim 12.
Poden eixir diversos equips per centre i de no arribar al mínim per a formar un equip del mateix centre
l’organització s’encarregará de gestionar els equips per a que tots els alumnes inscrits formen part d’un equip i
participen en els partits.
Cada equip tindrà una persona responsable (delegat) que es possarà en contacte amb els organitzadors per al
bon funcionament de les jornades.

QUE FA FALTA PER A APUNTAR-SE?
Saber patinar i disposar de patins, casc i proteccions bàsiques. Cal omplir el full d'inscripció i posarse en
contacte amb el club abans del 22 de Novembre a traves del email o telefón indicats.

COM ARRIBAR?
La direcció de la pista on es jugará  es la PISTA DE HOCKEY LA MAYORAZGA, situada en AV. de Grécia s/n, en
Vila-real i en cas de pluja, es jugarà en un pavelló cobert situat en Vila-real encara per determinar.
Els pares es faran càrrec del transport dels alumnes que participen en la Lliga.

QUAN ES JUGARÀ?
Es faran tres jornades el dissabte pel mati i la jornada serà de 9:00 a 13:00 hores.
Els horaris definitius es publicaran en la web i es faran arribar als participants via email i telefon.
1ª jornada: dissabte 14 de desembre 2013.
2ª jornada: dissabte 22 de març de 2014.
3ª jornada: disabte 17 de juny de 2014.
En l'ultima jornada es farà l'entrega de premis i festa final de la Lliga Interescolar.

COM ES JUGA?
Els partits s’adaptarán a la cantitat de participants i equips formats.
Es realitzaran partits de 15 a 20 minuts a temps real sense parades, sent l’últim minut a temps parat. Sols es
podrà demanar un temps mort per equip.
Per cada equip jugaran de 3 a 4 jugadors i el porter, que serà un jugador mes i anirà rotant, i es podran fer tots
els canvis que es vullguen.
Cada partit guanyat 3 punts i empatats un punt.
Els horaris, resultats i classificació es publicaran a la web del club.
Els estics per als jugadors i el disc els facilitarà el club organitzador i l'arbit  serà un membre del club. També es
facilitaran petos per a diferenciar els equips.

Els monitors es faran càrrec dels participants durants els partits de la Lliga pero caldrà que els pares els ajuden
a equiparse avanç dels partits i els arrepleguen i es facen carrec després dels mateixos.


