INFORMACIÓ TORNEIG SANTES 2018

LLOC Camp Municipal de hockey herba de Mataró
HORARI 15:00 21:30
FORMAT COMPETICIÓ
7 contra 7 a mig camp amb o sense porter
EQUIPS: Mixtes, socials i el més heterogenis possible. Un torneig únic on poder
jugar amb els cracks, amb els papis, amb les mamis i amb els fills. Un dia per a
gaudir del final d’una temporada intensa.
INSCRIPCIÓ: 12€ per participant
La inscripció inclou una samarreta tècnica del Torneig, fruita i aigua. Sopar
opcional, necessari reservar amb la inscripció (+5€)
Més informació a escola@ilurohc.com o al telèfon 697 405 032 (trucada o
Whatsapp)

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

 Cada partit es jugarà a 2 parts de 1215’ (depenent dels equips inscrits) continuat,
sense descans ni temps mort.
 Es prega a tots els equips màxima puntualitat amb l’inici de les dues parts del partit.
 Els partits començaran i acabaran exactament a l’hora marcada, si els equips no hi
són, el rellotge seguirà corrent. NO s’allargarà cap partit.
 Els equips han de ser obligatòriament mixtos, en tot moment s’ha de complir la paritat
(3:4 o 4:3). Canvis il·limitats. Cal fer els canvis pel mig del camp.
 El sistema de joc és de 7 vs 7, porter opcional. Es pot jugar amb 8 jugadors si es
compleix la normativa de no federats.
 Tothom ha d’anar pertinentment equipat amb espinilleres i protector bucal.
 El resultat de cada partit que s’anotarà a l’acta serà sempre amb una diferència
màxima de 3 gols. Es mantindrà el número de gols que hagi fet l’equip perdedor, i es
sumaran fins a un màxim de 3 gols més a l’equip guanyador, en cas que la xifra real
sigui igual o superior a 3.
 No es poden fer flicks, ni aixecar la pilota per sobre del genoll, excepte en el tir a
porteria, sempre que hi hagi porter vestit adequadament.
 Cada equip ha d’arbitrar el partit que li correspon amb 2 àrbitres i total imparcialitat.
 Quan hi hagi falta dins l’àrea, en qualsevol cas, es jugarà un shootout (1 vs 1, en 8
segons).
 El sistema de Playoff es decidirà amb un sol partit. En cas d’empat, hi haurà tanda de
shootout.

