ANNEX 6

PROTOCOL DE LA FESTA MINIFEM
➢

La Festa MINIFEM organitzada pel Comitè Català d’Hoquei Patins (CCdHP) de la
Federació Catalana de Patinatge (FCP) té com a finalitat promocionar l’hoquei
patins femení en categories de base.

➢

Podran participar-hi totes aquelles jugadores que hagin tramès llicència
federativa vigent per la temporada en curs, des de la categoria “promoció-escola”
fins a “prebenjamí”, ambdues incloses.

➢

La inscripció es podrà realitzar a través del club o de forma individual directament
per part de la jugadora, remetent el full d’inscripció a l’adreça de correu: hpatins@fecapa.cat no més tard del DIVENDRES 2 DE JUNY A LES 15.00
HORES.

➢

Les despeses d’arbitratge dels partits seran a càrrec de la FCP.

➢

La composició dels equips, els encreuaments i els horaris dels partits es
confeccionaran des del CCdHP, en funció del nombre total de jugadores inscrites
dins del termini establert.

➢

Els equips hauran d’estar preparats per sortir a la pista 5 minuts abans de l’inici
del seu partit. Pel bon funcionament de la jornada es prega compromís i
puntualitat per part de tothom.

➢

Durant la celebració de la festa, cada participant podrà realitzar un dibuix. Aquest
haurà d’estar relacionat amb el món de l’hoquei femení. Un jurat format per 2
vocals del CCdHP i un representant del club seu escolliran el dibuix guanyador,
que servirà per dissenyar el cartell promocional de la Festa MINIFEM de la següent
temporada.

➢

Per a concloure la Festa, es realitzarà una foto de grup amb totes les participants
i entrenadors/es i cada jugadora rebrà un obsequi.

➢

La FCP farà difusió i promoció de l’esdeveniment per mitjà de la seva pàgina web
i xarxes socials.

Amb el suport de:

El club organitzador haurà de disposar de:
-

Una pista de joc reglamentària
Un mínim de 4 vestidors

-

Un gimnàs o sala polivalent annexes habilitada amb taules i cadires.

-

Servei de Creu Roja o primers auxilis

-

Equip de megafonia i speaker

-

Material necessari per poder delimitar la pista en 2 parts (micro-hoquei)

-

4 porteries i xarxa de recanvi

-

Un mínim de 4 pilotes

-

Cartellera per a poder complimentar amb la informació dels equips, horaris i
resultats.

-

Una persona responsable a disposició de cada equip.

-

Identificar correctament la pista 1 i 2

-

Cartells dels equips a cada vestuari

-

Mínim de 2 litres d’aigua per equip a cada partit

-

Mínim d’ 1 litre d’aigua per cada àrbitre

-

Esmorzar per a totes les jugadores participants

-

Es podran organitzar altres activitats durant la festa (pallassos, castells
inflables, etc.)

FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms: ......................................................................................
Edat: ...................................
Telèfon de contacte: ....................................................
Tens equip?? .....................................
Nom de l’equip: .................................................
Posició (jugadora de pista o portera): ..........................................................

Amb el suport de:

