
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es faran quatre jornades el dissabte pel matí de 9:00 a 

13:00 hores. Els horaris definitius es publicaran en la web 

i es faran arribar als participants via email. 

1ª jornada: dissabte 12 de desembre 2015. 

2ª jornada: dissabte 13 de febrer de 2016. 

3ª jornada: dissabte 16 d’abril 2016. 

4ª jornada: dissabte 11 de juny de 2016. PLAYOFFS 

I FESTA FINAL LLIGA 

Es dividiran en dos categories depenent del curs:  

- mini-benjamins: 1r, 2n i 3r de primària. 

- pre-benjamins: 4t, 5é i 6é de primària.  

Es realitzaran partits de 20 minuts a temps real sense 

parades. Jugaran  5 jugadors de cada equip. El porter 

serà un dels jugador i anirà rotant, amb canvis il·limitats. 

Cada partit guanyat sumarà tres 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’àrbitre serà un membre del club.  

Els monitors es faran càrrec dels participants durant els 

partits de la lliga però caldrà que els pares els ajuden a 

equipar-se abans dels partits i els arrepleguen una 

vegada finalitzats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 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. Un any mes llançem ja la 3ª 

edició d’aquest event esportiu amb la col·laboració del 

Servei Municipal d’Esports de Vila-real i amb l’objectiu 

de tornar a aconseguir l’èxit de la primera i segona 

edició. 

 - Participar i gaudir de la “III Lliga Interescolar de Hockey 

Linea” respectant les normes establertes pels 

organitzadors. 

 - Fomentar i difondre el hockey linea a nivell escolar.  

- Formar als escolars en els valors de la esportivitat i la 

camaraderia.  

Tots els xiquets/tes de Primària (6 a 12 anys) que 

sàpiguen patinar i pre-benjamins federats.  

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’encarregarà 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 posarà en 

contacte amb els organitzadors per al bon funcionament 

de les jornades. 

Saber patinar i disposar de patins, casc i proteccions 

bàsiques. Cal omplir el full d'inscripció, ingressar  10€ al 

compte bancari del club i enviar-ho tot al correu del club 

o portar-ho a la pista de La Mayorazga abans del 22 de 

Novembre. La inscripció inclou una samarreta per a la 

lliga i les despeses de gestió. 

COMPTE BANCARI: ES44 3110 2818 48 2720014674 

La direcció de la pista on es jugarà es la PISTA DE HOCKEY 

LA MAYORAZGA, situada en AV. de Grècia s/n, en Vila-

real i en cas de pluja, es jugarà en un pavelló cobert de 

Melilla situat en Vila-real. Els pares es faran càrrec del 

transport dels alumnes que participen en la Lliga. 

http://llopsvillarreal.wordpress.com  

https://www.facebook.com/LigaInterescolarHockeyLinea 

email: club@clubpativila-real.com 

telf.: 675 059 072 11      --    696368928 

 

 

 

 

Dades de l’alumne/a: 

Nom i cognoms: _________________________________ 

Data de naixement:________________ Curs:__________  

Malalties:   No     Si                      Al·lèrgies:      No   Si                 

Observacions mèdiques, malalties, al·lèrgies i altres:  

______________________________________________

Dades familiars: 

Pare, mare o tutor/a: _____________________________  

Direcció:__________________________ C.P.:_________  

Població:_______________________________________ 

Telèfon  o mòbil: ________________________________ 

Email:_________________________________________  

Talla de la camiseta:     8   10   12   14   16    S    M     L  

Autoritze al club a prendre les mesures necessàries en 

cas d’urgència si no es possible contactar amb mi, així 

com la realització de fotografies y gravacions de vídeo 

del meu fill/a per a l’ús comercial durant la III lliga de 

Hockey Línea 15-16 y promoció del club.  

Firma del padre, madre o tutor/a:  

 

Entregar aquest full d’inscripció per email al club abans 

del 30 d’octubre.  

ORGANITZADORS: Club Patí Vila-real i COLABORADORS: 

Servei Municipal d’Esports Vila-real. 

http://llopsvillarreal.wordpress.com/
https://www.facebook.com/LigaInterescolarHockeyLinea

