BASES DA COMPETICIÓN DA LIGA REXIONAL DE
HOCKEY SOBRE PATINS EN LIÑA “4 X 4 PROMOCIÓN”

TEMPADA 2014/15
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1. TEMPADA OFICIAL
A tempada Oficial de Hockey Línea da Federación Galega de Patinaxe, dará comezo o
día 1 de septembro do 2014 e rematará o 30 de xuño do 2015.

2. FORMATO DA COMPETICIÓN
Na liga participarán o máximo número de equipos disputarase polo sistema de sedes.
Realizaranse un mínimo de 4 sedes, todas elas en Domingo (onde cada equipo xogará
un mínimo de 2 partidos).
Os equipos e os grupos que xogarían esa competición serían:
Os presentados dentro do periodo de inscripción.
Os partidos de categoría sénior masculina e femenina xogaranse a 2 tempos de 20
minutos a reloxo corrido con 3 minutos de tempo de lecer entre eles.
Os partidos de categoría nen@s xogaranse a 2 tempos de 15 minutos a reloxo
corrido con 3 minutos de tempo de lecer entre eles.
Os equipos teran 5 minutos de quecemento antes de comezar o encontro. Os partidos
seran pitados por 2 árbitros.
A clasificación desta liga NON da dereito a participar nos campionatos nacionais nin
fases de ascenso.
Oportunamente convocarase unha nova competición na que se inscribirán os equipos
interesados en asistir o Campionato Nacional ou ascenso e que servirá de clasificación
para o mismo.
3. DATAS DAS SEDES
As datas das sedes faranse saber unha vez remate o periodo de inscripción.
Xogándose cada sede con unha diferencia de 3 a 5 semanas.
No caso de que algún equipo non se presente en algunha sede, enviarase un
informe ó Comité de Disciplina da Federación Galega de Patinaxe, para que tome
as medidas oportunas.

4. SISTEMA DE PUNTUACIÓN

PARTIDO GAÑADO: 3 Puntos para o gañador
PARTIDO EMPATADO: 1 Punto para cada equipo
PARTIDO PERDIDO: 0 Puntos.

5. AFILIACIÓN DE XOGADORES
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Categoría Senior (S): Serán xogadores de categoría Senior os xogadores nados
denantes do 1 de Xaneiro de 1995.
Categoría Junior (J): Consideraranse xogadores Junior ós xogadores nados nos años
1995 e 1996.
Categoría Xuvenil (JV): Consideraranse xogadores Xuvenís ós xogadores nados nos
anos 1997 e 1998.
Categoría Infantil (IN): Consideraranse xogadores Infantís ós xogadores nados nos
anos 1999 e 2000.
Categoría Alevín (AL): Consideraranse xogadores Alevíns ós xogadores nados nos
anos 2001 e 2002.
Categoría Benxamín (B): Consideraranse xogadores Benjamíns ós xogadores nados
nos anos 2003 e 2004.
Competición “4 X 4 PROMOCIÓN” masculina: Poderán participar os xogadores de
categoría Infantil, Xuvenil, Junior e Senior. En esta categoría soio poderán xogar
rapaces.
Competición “4 X 4 PROMOCIÓN” femenina: Poderán participar as xogadoras de
categoría Infantil, Xuvenil, Junior e Senior. En esta categoría soio poderán xogar
rapazas.
Competición “4 X 4 PROMOCIÓN” nen@s: Poderán participar os xogadores de
categoría Benxamín, Alevín e Infantil. Esta categoría é mixta.
Será imprescindible para poder participar en calqueira das competicións, ter as fichas
presentadas na Federación Galega de Patinaxe 10 días antes do comenzo da
Competición.
Non se dilixenciará a ficha que non acompañe fotografía. Cando sexa a primeira
inscripción deberá estar acompañada necesariamente do DNI ou Pasaporte Individual
NOTAS:
Para poder participar en “4 X 4 PROMOCIÓN” os xogadores deben ter feita a licenza
co clube oportuno e ser inscritos nun soio equipo por competición.
Os xogadores que teñan licenza con un Clube pertencente á Federación Galega de
Patinaxe que xogue una competición nacional, poderán ser inscritos con outro Clube
diferente para xogar esta competición, sempre que se presente documento do Clube
de orixe permitíndolle xogar, sen ser necesario un cambio de licenza nin baixa no
Clube para xogala competición nacional.
Un Clube pode presentar varios equipos, pero os xogadores deben estar inscritos nun
soio equipo e non se poderán intercambiar.
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6. SANCIÓNS
Calqueira xogador, adestrador, auxiliar ou delegado no que recalla unha sanción
directa á vestiarios, non podrá ser aliñado no siguinte encontro que dispute o seu
clube ou equipo nin permanecer no banco.
O informe correspondente será enviado nun prazo máximo de 24 horas ó Comité de
Hockey Línea que informará ó Comité de Disciplina da Federación Galega de Patinaxe
por si houbese que aplicar unha sanción maior ou ben, se a gravidade da situación o
requerise, informar ó Comité de Disciplina Nacional para a aplicación da sanción a
nivel estatal.
Independentemente do informe, con motivo de unha sanción directa reunirase o
Comité de Competición para determinar se en esa competición debense cumprir mais
partidos de expulsión ou únicamente no partido seguinte o que tivo lugar a expulsión.
7. DEREITOS DE ARBITRAXE
Os partidos de liga teran os seguintes prezos:
DEREITOS
ARBITRO PRINCIPAL 15 €
ARBITRO AUXILIAR 15€
CADA EQUIPO SUFRAGARÁ A METADE DOS DEREITOS ARBITRAIS
En cada sede emitirase un recibo a cada equipo participante detallando a parte
correspondente a abonar en cada sede. Este abono efectuarase ó representante do
comité antes do comezo dos partidos POR MEDIO DOS SEUS DELEGADOS OU
CAPITAN. O pago será en metálico.
As “4 X 4 PROMOCIÓN” Feminina e Nen@s seran pitados por un só arbitro.
8. FORMULARIOS
Categoría Xuvenil, Infantil, Alevín y Benxamín cubrindo a Autorización de menores de
idade para permitir a toma de imaxes durante a disputa dos encontros.
Formulario de Inscripción.
9. REGULAMENTACIÓN

Usaranse as Reglas do Xogo que marca o Comité de hockey Liña da Federación
Española
de
Patinaje
para
esta
tempada,
podese
atopar
en
http://fep.es/admin/reglaments/pdfs/Reglas_Juego_2014.pdf
, coas seguentes modificacións:
-

Anulanse tódalas normas que teñan que ver co porteiro.
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-

As porterías cubriranse con unha lona ou similar que cubrirá toda a portería
salvo as escuadras tanto superiores coma inferiores e un burato no medio a
unha altura mínima de 10 cm. dende o chan.

-

Todo o que no regulamento sexa penalizado con gol directo, pasa a ser
penalizado con tiro de penalti,

-

O tiro de penalti será lanzado dende o punto de saque neutral do medio do
campo e realizarase sen patinar: con un só tiro. Darase por concluido o penalti
cando o disco se pare, entre na portería ou toque a valla do fondo.

-

Non estará permitido a ningún xogador permanecer mais de 5 segundos
seguidos na zona delimitada polos faceoff e la liña de gol. No deseño adxunto
é a psrte verde-2. Se isto sucedese ol árbitro pitará e sacará dende o faceoff
mais proximo á portería do infractor. No caso de que o mesmo xogador
reincida en esta actitude será sancionado con unha falta por conducta
antideportiva que conleva dous minutos de penalización.
Esta norma non se aplicará no caso de que o equipo que defende estea en
inferioridade numérica.

10. INSCRIPCIÓNS
Para inscribirse é preciso:
- Enviar un email a hockeylinea@fgpatinaje.com, a folla de inscrición cuberta
co selo do club e coa firma do presidente do club ou secretario.
- Todos os Clubs inscritos nesta competición deberán realizar o ingreso de cen
euros en concepto de fianza na conta 0065-0020-25-0001060329 da
FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE, o devandito importe será devolto
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integramente nos quince días seguintes á finalización desta sempre e cando se
cumpran os criterios de participación nas sedes da competición. Na inscrición
achegarase xustificante de ingreso ou transferencia da citada fianza NOTA:
depositarase unha fianza de 100 euros por Club independentemente das
categorías que xogue.

Data

límite

para

inscricións

31

de

outubro

de

2014.

O 5 de novembro do 2014 faranse públicos os calendarios coas datas das sedes.

Para cualquier duda, idea o sugerencia poneros en contacto por email en:
hockeylinea@fgpatinaje.com
Un cordial saludo del Comité Hockey Línea Gallego

Yo,
___________________________________________con
D.N.I._________________
,
como
padre/madre
de
el/la
jugador@
_____________________________________ del equipo ______________________ para
“4 X 4 PROMOCIÓN”, autorizo a que las fotos relacionadas con actividades del club donde pueda
aparecer mi hija/hijo, sean utilizadas por la Federación Galega de Patinaje.
En ______________________ , a _____ de _____________________ de 2.014
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