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REGLAMENT 

INTRODUCCIÓ 

 L’objectiu del torneig LACETANS 3x3 és el de demostrar la cara més solidària 

del món de l’hoquei. 

 Tots els beneficis derivats del Torneig aniran destinats a la causa de La Marató 

de TV3 d’enguany. Per aquest motiu, els diners que ingressaran els 

participants no es consideraran com un preu d’inscripció sinó com una donació 

que permet participar durant un cap de setmana del vessant més espectacular 

de l’hoquei: el joc d’atac, la intensitat i l’emoció. 

 El Torneig es disputarà el 12 d’octubre de 2018 i es farà en la modalitat de 

3x3.  

 L’organitzador del Torneig és el Club Patí Manresa i la pista està situada al 

Pavelló del Pujolet (carrer St.Fruitós, 34, de Manresa) 

INSCRIPCIONS 

 Les inscripcions es faran des del formulari creat per a l’ocasió que es pot trobar 

a  lacetans3x3.wordpress.com 

 Un equip constarà com a formalment inscrit quan s'hagi fet l'ingrés 

corresponent. 

 Compte corrent: ES67 0081 0049 5600 0195 1006 

(indicar: "Inscripció Lacetans" i el "Nom de l'equip") 

 L'ordre dels equips inscrits vindrà determinat per l'ordre dels pagaments i es 

podrà consultar al web del torneig (lacetans3x3.wordpress.com) 

 Data límit per realitzar l'ingrés: divendres 5 d’octubre. 

 El sorteig de partits es realitzarà en base als equips formalment inscrits, i serà 

publicat al web del torneig amb la suficient antelació. 

 Es tancaran les inscripcions quan s'hagi assolit el màxim d'equips previstos per 

l’Organització. 

https://lacetans3x3.wordpress.com/
https://lacetans3x3.wordpress.com/
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EQUIPS 

 Durant la disputa dels partits hi han d’haver simultàniament dos jugadors de 

pista més un porter per equip. 

 Cada equip està obligat a inscriure un mínim de tres i un màxim de quatre 

jugadors de pista més un porter. 

Porters 

 Per evitar problemes d'inscripció per falta de porters, cada porter podrà 

inscriure's a la seva categoria (determinada per l’any de naixement) i a les dues 

següents posteriors, amb un màxim de tres equips, podent ser dos equips de la 

mateixa categoria. 

 Els porters pagaran 15 € per cada categoria on estiguin inscrits (p.ex. un equip 

que inscriu un porter ja inscrit en un altre equip en la mateixa categoria no cal 

que pagui per aquest). 

 Aquests equips es distribuiran de forma dirigida al sorteig per tal que no 

coincideixin en fase de grups ni en eliminatòries. 

 En cas de classificar-se per a la final, seran els mateixos equips els 

responsables de trobar un segon porter (de la mateixa categoria o d’una 

inferior) per disputar el partit. En cas de no trobar-ne cap, haurà de ser un 

jugador de pista del mateix equip qui ocupi la posició de porter. 

Jugadors de pista 

 Els jugadors de pista podran inscriure's a la seva categoria (determinada per 

l’any de naixement) i a les dues següents posteriors, amb un màxim de tres 

equips sense repetir categoria. 

 Els jugadors de pista pagaran 15 € per cada equip on estiguin inscrits.. 

CATEGORIES 

Les categories que poden participar en el Torneig Lacetans son les següents: 

 Sènior masculí. Nascuts abans del 1999 

 Sènior femení. Nascudes abans de 2004 

 Júnior. Nascuts el 1999 i 2000 (categoria masculina) 

 Juvenil. Nascuts el 2001 i 2002 (categoria mixta) 

 Infantil. Nascuts el 2003 i 2004 (categoria mixta) 

 Aleví. Nascuts el 2005 i 2006 (categoria mixta) 

 Benjamí. Nascuts el 2007 i 2008 (categoria mixta) 

 Prebenjamí. Nascuts el 2009 i 2010 (categoria mixta) 

 Prebenjamí Iniciació. Nascuts el 2011 i 2012 (categoria mixta) 
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REGLAMENT 

Tota situació no especificada en aquest reglament, serà considerada basant-se 

en el reglament oficial de la Federació Catalana de Patinatge.  

1. Temps de joc 

 Els partits constaran de dues parts de 7 minuts a temps corregut i d’un 

descans de 2 minuts. 

 Només es detindrà el cronòmetre per causes de força major. En el cas 

d’una lesió lleu, el jugador lesionat abandonarà ràpidament la pista i 

serà substituït sense aturar el cronòmetre. 

 Els partits de semifinals i final de totes les categories es disputaran a 

temps aturat (aquesta norma es podria modificar per tal d’assegurar els 

horaris establerts). 

 En cap cas es podrà demanar temps mort. 

2. Puntuació i classificació  

 En fase de grups, es puntuarà de la següent manera: 

 Partit guanyat: 3 punts 

 Partit empatat: 1 punt 
 Partit perdut: 0 punts 

 En cas d'empat a punts a la classificació al final de la fase de grups els 

criteris de desempat son: 

1. Goal average particular 
2. Goal average general 
3. Gols a favor 
4. Gols en contra 
5. Nombre de partits guanyats 
6. Partit de desempat 

 En els partits d'eliminatòries, en cas de finalitzar en empat, es 

desempatarà mitjançant el llançament de faltes directes. Cada equip 

llançarà un total de 3 directes, i a partir d'aquí serà a la fallada fins a 

resoldre l’empat. Les faltes directes en aquesta tanda no tindran 

possibilitat de rebuig. 

 Els grups s'establiran mitjançant sorteig que es realitzarà una vegada 

tancades les inscripcions. 

3. Durant el joc 

 S'anul·la la infracció de camp enrere. 

 No està permesa la passivitat o especulació del joc en atac per part d’un 

dels equips, sempre segons criteri arbitral. En cas de cometre passivitat, 

l’equip infractor serà sancionat amb falta directa. 
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 La represa després d'un gol -sacada- podrà ser efectuada realitzant una 

passada a la zona compresa entre el fons propi i la línia superior de l'àrea 

íntegrament. Es podrà treure ràpidament o demanar distància igual que 

en una falta. 

4. Faltes directes i targetes 

 L'acumulació de cinc faltes provocarà un llançament de falta directa. A 

partir d'aquí, cada dues faltes es completarà un nou cicle. 

 Els llançaments de falta directa s'iniciaran des del centre de la pista, 

sortint la resta de jugadors des de la línia de porteria de l'àrea contrària. 

 En cas que la falta directa -per senyalització directa, blava, o cicle de 

faltes- es produís durant els últims 5 segons de joc, se situaran en el 

cronòmetre un total de 5 segons (independentment dels que restessin per 

sonar la botzina). Aquests 5 segons s’iniciaran quan el jugador toqui la 

bola, podent-se donar opció a rebutjos si n’hi hagués dins d'aquest 

temps. 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT 

 Per tal d’evitar retards a l’inici dels partits, els equips s’hauran de presentar 10 

minuts abans de l’hora indicada. En el cas que un equip no estigui present en 

condicions mínimes per a la disputa del mateix a l’hora indicada, per cadascun 

dels minuts de retard rebran un gol en contra i el partit s’iniciarà a la segona 

part. Si el temps transcorregut és de més de cinc minuts l’equip que no estigui 

present serà considerat com a perdedor del partit amb un resultat de 0-5 en 

contra. (l’Organització sempre analitzarà el retard i decidirà si hi ha sanció o 

no). 

 L’escalfament es realitzarà a la zona de la pista exterior, establerta per això. 

Estarà prohibit escalfar en la zona de passadís de la pista interior. 

 L’equip considerat com a local serà qui utilitzi petos (que facilitarà 

l’Organització) en el cas de coincidència de color de les samarretes i 

començarà jugant la primera part a la part esquerra del camp mirat des de la 

taula de control, l’equip considerat com a visitant jugarà a la part dreta i serà qui 

inicií el joc del partit. 

 En la fase final de torneig (vuitens de final, quarts de final, semifinal i final), si 

un cop acabat el temps de joc existeix la situació d’empat, es realitzarà una 

tanda de tres faltes directes per part de cadascun dels equips per conèixer el 

vencedor. Les faltes directes hauran de ser executades per tres jugadors 

diferents, podent ser executor el porter de l’equip. En el cas de seguir el partit 
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empatat després de la tanda de tres faltes directes, es realitzaran sèries d’una 

falta directa per cadascun dels equips alternativament fins a desempatar el 

partit definitivament. En aquest cas el jugador que llança la falta directa pot ser 

el mateix en el cas de diferents sèries d’una falta directa. 

 Els quatre jugadors de pista del primer partit, seran els únics que podran jugar 

la resta de partits. Quedant prohibits els canvis amb altres jugadors. 

 L’Organització recomana que tots els jugadors disposin de la fitxa de federat en 

cas d’haver de fer-la menester per accident. 

 Qualsevol circumstància especial d’equips, instal·lacions, etc. que 

sorgeixi durant el transcurs del torneig serà analitzada per l’Organització i 

aquesta prendrà la decisió o mesures oportunes en funció d’aquest 

reglament o criteri propi de ser una circumstància no considerades en 

aquest reglament o el de la Federació Catalana de Patinatge. 


