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El Club Hoquei Patins Sant Feliu us vol convidar a participar a la segona edició del
torneig internacional que organitza el nostre club per a les categories pre-benjamí i benjamí (edats compreses entre 8 i 12 anys), el cap de setmana de la propera Pasqua,
dies 30 i 31 de març de 2018.
Amb un èxit rotund en la primera edició, l’organització està determinada a donar continuïtat al torneig. Podeu veure un curt vídeo (1 minut) amb imatges de la primera edició a
https://youtu.be/kDl9pys6YZg

UN CLUB, UN PROJECTE
El nostre Club Hoquei Sant Feliu de Codines es
va fundar l’any 1974 pels pares d’un grup de joves
il·lusionats amb l’esport de l’hoquei. La passió per
l’hoquei i l’esport ha anat creixent amb un gran
nombre de jugadors, amics i socis, convertint el
Club en una entitat referent i reconeguda a tots
els nivells.
El Club disposa del Pavelló Poliesportiu “Francesc Cassart i Roca” on hi ha una pista principal
amb aforament per més de 500 persones i una
altre pista annexa destinada als partits d’hoquei
base.

En la seva inquietud de créixer, l’any 2017 el
Club va organitzar un torneig d’abast internacional: el CODINES INTERNATIONAL CUP, un torneig
que forma part del projecte de formació dels
nostres jugadors, obrint el nostre Club a Europa.
El torneig te format de lligueta amb 2 grups de 4
equips amb quarts de final, semifinal i final.
També es disputen semifinals de consolació,
assegurant així un mínim de 6 partits per equip.

El Club Hoquei Sant Feliu de Codines compta
amb 16 equips dels quals 3 són femenins. Els
equips van des d’escola fins a veterans. Tots ells
competeixen a la Federació Catalana d’Hoquei
Patins i el primer equip competeix al mes alt nivell
des de fa més de 15 temporades en la primera
divisió estatal de la ”Real Federación Española de
Patinaje”. En la temporada 2012 es va aconseguir
la Copa de la Princesa i l’ascens a l’OK LLIGA en la
que va competir durant 1 temporada.

DATES I HORARIS
29, 30 i 31 de Març de 2018
Dijous 29

Divendres 30

Dissabte 31

Competició

Competició

a partir de les 18h
Recepció i presentació
dels equips
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LOCALITZACIÓ
Pavelló Municipal d'Esports "Francesc Cassart Roca"
Ronda dels Esports, s/n,
08182 | Sant Feliu de Codines | Catalunya

https://goo.gl/maps/qkxQk5wFjkx
PARTICIPANTS
ELS EQUIPS CONVIDATS SÓN MIXTES DE DIFERENTS NACIONALITATS I REGIONS D’EUROPA.
8 EQUIPS MIXTES PRE BENJAMÍ

8 EQUIPS MIXTES BENJAMÍ

Nascuts al 2008-2009

Nascuts al 2006-2007

DRETS D’INSCRIPCIÓ
Poden participar els equips que siguin formalment convidats pel Club d’Hoquei Patins Sant
Feliu.
Un cop acceptada la invitació rebran una confirmació per part del CHP SANT FELIU. Després
caldrà formalitzar el dret d’inscripció amb l’ingrés de 150 € en concepte de dipòsit . Aquest dipòsit
serà retornat al finalitzar el torneig.

INSCRIPCIÓ
Documents a aportar pels equips participants:
Els equips participants hauran d’enviar a l’organització del torneig la següent informació:
info@chpsantfeliu.cat
Una fotografia de l’Equip

El logotip del Club

La fitxa tècnica de l’Equip
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ALLOTJAMENTS I ÀPATS JUGADORS I TÈCNICS ACOMPANYANTS
EL FORFAIT DEL JUGADOR (35€) INCLOU*
Possibilitat
d’allotjament amb
una família del Club.

4 àpats dels dies de
competició (dos
dinars i dos sopars).

Una samarreta
conmemorativa del
torneig.

(*) El forfait no es retornable. No es retornen els àpats no consumits, ni partits no competits.

FORFAIT LLIURE PER L’STAFF TÈCNIC (máx. 2 persones)
Possibilitat
d’allotjament amb
una família del Club.

4 àpats dels dies de
competició (dos
dinars i dos sopars).

Els germans i germanes de jugadors podran dinar el mateix menú juntament amb els jugadors, per 8€ cada àpat.

ALLOTJAMENT I ÀPATS ACOMPANYANTS
Durant el torneig hi haurà una FAN ZONE amb servei de restauració i bar amb productes i àpats
típics del país.
El dissabte hi haurà un dinar de cloenda (per 12€ adult / 8€ menors 12 anys).
El club ha acordat preus especials en els següents hotels propers.
Per a reservar, truqueu i referiu-vos al TORNEIG HOQUEI SANT FELIU.
Hotel Termes Victoria*** (10km)
Carrer de Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui
T. +34 626 80 90 34
Att. Silvia Pujadas

Hostal la Violeta (9km)
Carretera de Barcelona, 2
08183 Castellterçol
T. +34 938 666 497
Att. Eli

Hotel Balneari Broquetes*** (10km)
Plaça de la Font del Lleó, 1
08140 Caldes de Montbui
T. +34 938 650 100
Att. Recepció

Fonda Safaja (7km)
Carretera Barcelona, 8
08183 Sant Quirze Safaja
T. +34 938 660 252
Att. Joan

Hotel Moli de la Torre*** (10km)
C/ Camí de la Torre, s/n
08415 Bigues i Riells
T. +34 938 657 978
Att. Carles

Càmping & Bungalows El Pasqualet* (8km)
Carretera BV1243, Km 0,3
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 938 65 46 95
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MODEL DE COMPETICIÓ
1 Els partits es disputaran en dues parts de 12 minuts cadascuna a temps corregut (a excepció
del darrer minut), amb 3 minuts de descans a la mitja part.
2 Es jugarà una primera ronda classificatòria amb dos grups de quatre equips per categoria amb
format lligueta de tots contra tots.
3 Acabada la primera ronda, es jugaran els quarts de final entre els equips classificats en primer
lloc que jugaran contra els quarts de l’altre grup, i els segons contra els tercers.
4 Els guanyadors disputaran la semifinal i final a eliminatòria simple.
5 Els perdedors de quarts jugaran semifinal de consolació entre ells.
6 Tots els equips jugaran un mínim de 6 partits i els finalistes jugaran 7 partits.
7 L’organització es reserva el dret a modificar la durada i el programa de patits en cas
d’imprevistos.
8 En cas d’empat en la ronda classificatòria, es tindrà en compte el gol-average.
En els partits d’eliminatòria (semifinals i finals) es xutaran 2 penals (1 per equip) fins a
desempat.
9 L’escalfament sense pilota es farà en els llocs lliures del pavelló i NO a la pista de joc.
Es disposarà dels 3 minuts de descans del partit anterior per escalfar en pista abans de l’inici
del partit.
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Pavelló Municipal d’Esports
Rda. dels Esports, s/n.
08182 Sant Feliu de Codines
info@chpsantfeliu.cat
www.chpsantfeliu.cat

@chpsantfeliu

