ANNEX 7
SELECCIONS TERRITORIALS INFANTILS i FEM18

EDATS:

Els jugadors seleccionats hauran de ser nascuts entre els anys 2001 i 2002. Les jugadores
seleccionades hauran de ser nascudes a partir de l’any 1999.
CRITERI DE TERRITORIALITAT:

Només aquells/es esportistes que, a l’inici de la temporada en vigor, estiguin
empadronats/des a la mateixa circumscripció geogràfica podran ser seleccionats/des per
la selecció territorial corresponent.
Per a cada participant, caldrà aportar el “Certificat de Residència Històric / Volant Històric
d’Empadronament” on hi consti l’empadronament a data del 01/10/2016.
FULL D’INSCRIPCIONS:

Els/les delegats/des d’equip de cada selecció hauran de fer arribar el Full d’Inscripcions a
la Secretaria Tècnica de Competicions (h-patins@fecapa.cat) amb un mínim de 15 dies
d’antelació a la data d’inici del campionat.
NOMBRE D’INSCRITS:

Es podran inscriure un màxim de deu (10) esportistes, dels quals dos (2) hauran de ser
obligatòriament porters/es.
En cas de lesió d’un/a dels/de les porters/es participants, es podrà convocar a un tercer/a
porter/a que no haurà d’haver estat prèviament inscrit al Full d’Inscripcions del campionat.
ACTIVITATS DEL PROGRAMA ARC:

Cada selecció territorial haurà d’assistir de forma obligatòria a la sessió de psicologia
esportiva, en horari a designar.
COS TÈCNIC DE LES EXPEDICIONS:

El cos tècnic de cada selecció estarà format per un tècnic principal, un delegat d’equip i un
cap d’expedició (que no s’inscriurà en acta). El tercer component d’aquest cos tècnic podrà
ser un segon tècnic o un auxiliar.

Amb el suport de:

COORDINADOR:

Caldrà un coordinador federatiu present a la seu organitzadora per tal de donar servei
d’assistència a les diferents seleccions.
FORMAT DE COMPETICIÓ:

Per al campionat de ST INFANTILS, el format serà d’una lligueta, de 2 grups formats per
3 equips i tots contra tots, que donarà accés a les finals per al 5è/6è classificat, 3er/4rt
classificat i per al títol de campió.
Per al campionat de ST FEM18, el format serà d’una final a quatre: es disputaran dues
semifinals (SF1/SF2); els 2 equips perdedors, s’enfrontaran al partit per al 3er/4rt
classificat; els 2 equips guanyadors, disputaran la final per al títol de campió.
En cas d’empat a gols a l’acabament de qualsevol dels partits per al 5è/6è, 3er/4rt i
semifinals femenines (SF1/SF2), es realitzarà una sèrie de tres (3) faltes directes per equip
en la què cada llançament el farà un/a jugador/a diferent. Si acabada la primera sèrie de
tres (3) faltes persisteix l’empat, es realitzarà una segona sèrie en la què es llençarà una
falta directa per equip fins a desempatar. En aquesta segona sèrie, cada llançament el
podrà realitzar el/la mateix/a jugador/a cada vegada.
En cas d’empat a gols a l’acabament dels partits de la Final per al títol (1er/2on classificat),
es jugarà una pròrroga d’una sola part de 5 minuts sense gol d’or. Si acabada aquesta
pròrroga persisteix l’empat, es realitzarà una sèrie de cinc (5) faltes directes per equip en
la què cada llançament el farà un jugador/a diferent. Si acabada la primera sèrie de cinc
(5) faltes persisteix l’empat, es realitzarà una segona sèrie en la què es llançarà una falta
directa per fins a desempatar. En aquesta segona sèrie, cada llançament el podrà realitzar
el/la mateix/a jugador/a cada vegada.

Amb el suport de:

