FEDERACION GALEGA DE PATINAXE
Plaza de Agustín Díaz, 3 (Complexo Deportivo Elviña)
Teléfonos - 981-130.994 – Fax - 981-134.183
15008 - La Coruña

COMITÉ AUTONÓMICO DE HOCKEY LIÑA
Circular 2/2014 (17/11/2014)

SEDES A AXUDICAR
establécense as siguintes sedes a axudicar:
LIGA MASCULINA 2014/15
Sede 1 -- 21/12/2014 -- 9 partidos – 10 horas.
Sede 2 -- 18/01/2015 -- 9 partidos – 10 horas.
Sede 3 -- 08/02/2015 -- 9 partidos – 10 horas.
Sede 4 -- 01/03/2015 -- 9 partidos – 10 horas.
Sede 5 -- 12/04/2015 -- 6 partidos – 10 horas**
LIGA FEMININA 2014/15
Sede 1 -- 11/01/2015 -- 6 partidos – 8 horas*
Sede 2 -- 01/02/2015 -- 6 partidos – 10 horas*
Sede 3 -- 08/03/2015 -- 6 partidos – 10 horas*
Sede 4 -- 12/04/2015 -- 2 partidos – 10 horas**
LIGA NEN@S 2014/15
Sede 1 -- 11/01/2015 -- 2 partidos – 8 horas*
Sede 1 -- 01/02/2015 -- 4 partidos – 10 horas*
Sede 2 -- 08/03/2015 -- 4 partidos – 10 horas*
Sede 3 -- 12/04/2015 -- 2 partidos – 10 horas**
* Sede conxunta Nen@s con Feminino.
** Sede conxunta todas as categorías.
CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SEDES DA LIGA 4X4 PROMOCIÓN
Os puntos a valorar pola Federación Galega de Patinaxe a travesó do Comité
Galego de Hockey Liña para a adxudicación de Sedes serán os seguintes:
- Instalación e vestiarios.
- Experiencia e medios organizativos.
- Propostas de aforro ós participantes no evento (ofertas en menús,
aloxamentos ...)
- Garantías de celebración das sedes, instalacións alternativas ...
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PRAZO DE PRESENTACIÓN E ACEPTACIÓN DE CANDIDATURAS
As candidaturas para a organización de sedes poderán presentarse ó Comité
Galego de Hockey Liña, con data límite 26/11/2014.
.
A presentación da candidatura deberá ser valorada e aceptada polo Comité
Galego podendo éstas ser rexeitadas as que, en base ós criterios do anterior
punto, non cumpran con garantías de celebración ou presenten deficiencias
graves no canto a instalación; asimesmo esixirase o cumprimento das
condicións mínimas de seguridade para la celebración da Sede.
FORMA DE PRESENTACIÓN
Os solicitantes terán que remitir á Secretaría do Comité Galego de Hockey Liña
un informe/dossier no que se detallen cada un dos aspectos descritos no punto
un ó Email: hockeylinea@fgpatinaje.com
CONCESIÓN DE SEDES E DATAS
A adxudicación das sedes será establecido polo Comité Galego de Hockey
Liña entre as solicitudes recibidas e aprobadas e será comunicado antes do día
1/12/2014.
Unha vez adxudicadas as Sedes, establecerase un prazo de 5 días para
enviar ó Comité Galego o compromiso de celebración da Sede na data
establecida.
A entidade adxudicataria que non poidera celebrala Sede na data sinalada
deberá presentar documento de renuncia á adxudicación antes do 10/12/2014
SERVIZOS QUE DEBE APORTALA ENTIDADE ADXUDICATARIA DA SEDE
Disponibilidade de Instalación e Horarios Oficiais de Partidos
A Entidade Adxudicataria garantiza e asume a responsabilidade de poñer a
disposición da Competición
a instalación donde deban celebrarse os
encontros. As instalacións deben estar á disposición durante todo o tempo que
dure a competición e sen interrupcións.
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Servizos ó resto de clubes participantes
Deberá organizar as entradas e saidas dos vestiarios ós equipos participantes,
e mantelos limpos e en perfecto estado durante toda a competición.
Mesa, Cronometrador e Anotador
Durante toda a competición, a Entidade Adxudicataria da sede porá o dispor do
Comité Galego unha ou varias persoas para as tarefas de mesa, a saber
cronometrador e anotador. As funcións de anotador e cronometrador son
incompatibles coa de Delegado de Pista ou Delegado de Equipo, Auxiliar ou
Adestrador.
DIFUSIÓN DO EVENTO
A imaxe corporativa do evento será definida pola Federación Galega de
Patinaxe en colaboración coa Entidade Adxudicataria.
A Entidade adxudicataria, asegurará a difusión, promoción e comunicación
pública da sede na cidade mediante as oportunas accións habituaies en este
tipo de eventos, tales como cartelería, difusión en internet, notas de prensa…
Estas accións serán previamente planificadas en colaboración co Comité
Galego de Hockey Liña.
Oscar Manuel Romay
Presidente Comité de Hockey Liña
Federación Galega de Patinaxe
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