CCAT SELECCIONS TERRTORIALS INFANTILS:

NORMATIVA
El Protocol d’un Campionat de Catalunya també és aplicable al campionat de Seleccions
Territorials Infantils. Tanmateix, s’haurà de tenir en compte el següent grup de normes
particulars:
Edats i categories: els jugadors seleccionats hauran de tenir edat d’infantils.
Criteri de territorialitat per lloc de naixement: els jugadors seleccionats de cada
Federació

Territorial

hauran

d’haver
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a

la

mateixa

circumscripció geogràfica. Per a poder ser seleccionats per una altra Federació Territorial
(diferent a la del lloc de naixement), els esportistes afectats per aquesta circumstància
hauran de presentar necessàriament el full d’empadronament si no constés l’adreça del
nou domicili al seu DNI.
Nombre d'inscripcions: es podran inscriure per a jugar aquest campionat un màxim de
10 jugadors de pista i 3 porters tot i que a l’acta de cada partit únicament hi podran
constar un total de 8 jugadors i 2 porters.
Full d’inscripcions: Els delegats d’equip de cada selecció hauran de fer arribar el Full
d’Inscripcions a la FECAPA (h-patins@fecapa.cat) amb un mínim de 15 dies d’antelació a
l’inici del campionat.
Format de competició: es jugarà en un grup únic i el sistema de joc serà de lligueta de
tots contra tots. S’atorgaran 3 punts per partit guanyat, 1 punt per partit empatat i 0
punts per partit perdut.
Uniformitat: de passeig homologada, amb signes visibles d’identitat

de la Federació

Catalana de Patinatge i del Consell Català de l’Esport. De competició, amb els
identificadors en colors i insígnies representatives de cada Territorial (2 equipacions).
Activitats del Programa ARC: reunió tècnica d’entrenadors de totes les seleccions
territorials participants; seminaris d’interès pels esportistes.
Tècnics i auxiliars: el cos tècnic de cada selecció territorial el formaran un entrenador
principal, un segon entrenador, preparador físic (mínim d’un) amb títol nacional i un
fisioterapeuta (opcional).
Coordinador: caldrà un coordinador federatiu present a la seu organitzadora per tal de
donar servei d’assistència a les diferents seleccions.
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