JOCS EMPORION
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
Activitat

HOQUEI PATINS – TROBADA TERRITORIAL

Data de l’activitat

Dissabte 21 de maig de 2016
Centre de Tecnificació Esportiva de La Farga

Lloc de realització

Passeig Mas Riera, 22
17820 Banyoles
Ubicació: https://goo.gl/maps/fudtRQzfzkD2

Descripció de l’activitat

Trobada d'escoles d'hoquei patins de la Territorial de Girona de la temporada
2015-2016. Durant tot el matí, nens i nenes d'entre 3 i 6 jugaran una lligueta
amistosa, en el qual el més important és gaudir de l'esport. També hi haurà
activitats de promoció a càrrec del Club Hoquei Banyoles.

Categories convocades

Categoria Escoleta (nens i nenes d’edats compreses entre els 3 i els 6 anys)

Horari

De 10.00h a 14.00h

Hora incorporació dels
participants

Consell Esportiu
organitzador

45 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la jornada.
Consell Esportiu del Baix Empordà
Plaça Joan Carreres i Dagas, 4 Baixos – Edifici Niubó II
17110 La Bisbal d’Empordà
972.64.32.07 - 619 538 433
a/e: esports@baixemporda.cat - web: www.baixemporda.cat/esports
Contacte el dia de l’activitat: 619 53 84 33

Entitats organitzadores

Consells Esportiu de les comarques de Girona, Club Hoquei Banyoles

Entitats col·laboradores

Ajuntament de Banyoles

Amb el suport de

Diputació de Girona, Secretaria General de l’Esport, Unió de Consells
Esportius de Catalunya, Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Inscripcions

Fins al dia 6 de maig - Tothom que participi ha de tenir la llicència d’esportista
del Consell Esportiu corresponent o la fitxa de promoció-escola en vigor amb
la FECAPA.

Normativa Tècnica

Segons normativa FECAPA.

Com que la fitxa és obligatòria, el Consell Esportiu del Baix Empordà i el
Club Hoquei Banyoles declinen qualsevol responsabilitat que es derivi dels
possibles accidents, lesions i demés supòsits que puguin ocórrer a la pista.
S’aconsella que tots els esportistes portin pantaló curt i mitjons llargs.
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HOQUEI BANYOLES A
PLA DE L’ESTANY
HOQUEI BANYOLES B
SHUM MAÇANET
SELVA
CLUB HOQUEI FARNERS
CLUB HOQUEI PALAFRUGELL

BAIX EMPORDÀ

FD CASSANENC
GIRONA CLUB HOQUEI

GIRONÈS

GEiEG
CP JONQUERENC
ALT EMPORDÀ
HOQUEI FIGUERES

Total Participació

HORARI COMPETICIÓ
HORARI
9.15h

Obertura de portes

10.00h a 12.00h

Inici Trobada d’Escoles d’Hoquei Patins

12.00h a 12.30h

Lliurament de trofeus

12.30h a 13.30h

Final Trobada d’Escoles d’Hoquei Patins

QUADRE DE PARTITS
HORARI

PISTA 1

10.00h a 10.20h

HOQUEI BANYOLES B

GEiEG

10.20h a 10.40h

HOQUEI FIGUERES

SHUM MAÇANET

10.40h a 11.00h

CH FARNERS

CH PALAFRUGELL

11.00h a 11.20h

GEiEG

SHUM MAÇANET

11.20h a 11.40h

HOQUEI BANYOLES A

CH FARNERS

11.40h a 12.00h

HOQUEI BANYOLES B

GIRONA CH

ENTREGA DE PREMIS

12.00h a 12.30h
12.30h a 12.50h

CP JONQUERENC

SHUM MAÇANET

12.50h a 13.10h

HOQUEI BANYOLES A

CH PALAFRUGELL

HORARI

PISTA 2

10.00h a 10.20h

-

-

10.20h a 10.40h

CP JONQUERENC

GIRONA CH

10.40h a 11.00h

HOQUEI BANYOLES A

FD CASSANENC

11.00h a 11.20h

HOQUEI BANYOLES B

CP JONQUERENC

11.20h a 11.40h

GIRONA CH

HOQUEI FIGUERES

11.40h a 12.00h

FD CASSANENC

CH PALAFRUGELL

ENTREGA DE PREMIS

12.00h a 12.30h
12.30h a 12.50h

GEiEG

HOQUEI FIGUERES

12.50h a 13.10h

FD CASSANENC

CH FARNERS

HORARI

PISTA 3
ZONA D’INICIACIÓ A L’HOQUEI

10.00h a 12.00h

per tots aquells nens i nenes que vulguin provar l’hoquei.

12.00h a 12.30h

ENTREGA DE PREMIS
ZONA D’INICIACIÓ A L’HOQUEI

12.30h a 13.30h

per tots aquells nens i nenes que vulguin provar l’hoquei.

NORMATIVA DE LA TROBADA D’ESCOLES D’HOQUEI PATINS BANYOLES 2016
 Demanem puntualitat a tots els equips per poder dur a terme el programa dins l’horari
establert.
 Hi haurà vestidors assignats per a cada equip i hauran de ser compartits per diversos
equips per això demanem ordre, bosses tancades i recollides perquè tothom hi pugui
tenir el seu lloc.
 La pista estarà dividida en 3 espais: zona de trobada d’equips amb dues pistes (pista 1
i 2)

i zona d’iniciació a l’hoquei per tots aquells nens i nenes que vulguin provar

l’hoquei.
 Els partits començaran a les 10:00h i acabaran a les 13:30h. A les 12h està previst que
hi hagi l’entrega de premis. Els partits estaran moderats per àrbitres federats.
 Cada 20 min sonarà la botzina i acabarà el partit en joc. Immediatament es
seleccionarà un altre cicle de 20min i es posarà el cronòmetre en compte enrere.
Aquest serà el temps de què disposaran els equips per entrar a pista, preparar-se i
jugar. L’àrbitre xiularà l'inici del partit en el moment en què els dos equips estiguin
preparats, independentment dels minuts que marqui el cronòmetre. Abans d'entrar a la
pista, s'ha de deixar que els jugadors del partit anterior es saludin i marxin del terreny
de joc.

 Només dos tècnics responsables de cada equip podran accedir a la pista. Els
esportistes, mentre esperin per jugar els seus respectius partits, descansaran a la zona
assignada a cada club a peu de pista. Els responsables dels equips hauran de vigilar i
controlar els nens mentre no juguin.
 Cada club es farà responsable dels nens que porti a la trobada. Hoquei Banyoles no
farà control d’assegurances ni de fitxes federatives, i declina qualsevol responsabilitat
que es derivi dels possibles accidents, lesions i demés supòsits que puguin ocórrer a la
pista. Els àrbitres podrien fer control de fitxes federatives o assegurances.
 Demanem fer un bon ús i respecte per les instal·lacions. La organització només
permetrà l’accés a la zona de vestidors a jugadors, entrenadors i pares, i vetllarà per
mantenir la zona controlada, però no es fa responsable de de pèrdues o robatoris.
 Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància
gràfica, els organitzadors ens proposem realitzar un reportatge fotogràfic que es
difondrà parcialment des del lloc web http://jocsemporion.ddgi.cat/ . En aquest sentit
agrairem ens indiquin si en el cas d’algun dels participants s’ha manifestat reserva o
oposició a la captació i difusió de la seva imatge personal. En qualsevol cas, amb
posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol moment els representants
legals dels participants podran manifestar la seva oposició a la difusió, oposició que
seria atesa de forma immediata.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i participació en aquesta trobada de l’hoquei a
Banyoles.

