
PRIMER CAMPIONAT
DE CATALUNYA 
D'HOQUEI 3X3
Una forma diferent de viure l’hoquei molt dinàmica, lúdica, i atractiva!

Forma el teu equip amb qui vulguis i gaudeix de la màgia de l’hoquei!

http://www.fcpatinatge.cat/ca



CATALUNYA TOUR
CIRCUIT
Un nou format que et permet participar en
proves independents però també competir
per ser el millor equip de Catalunya de la
categoria.



5 PROVES 
PUNTUABLES

20/21 de Maig

10/11 de Juny

17/18 de Juny

27/28 de Maig

3/4 de Juny

FINALS 
1 i 2 de Juliol



INSCRIPCIONS

SOL.LICITUD DE SEUS: DE L’1 AL 28 DE FEBRER *(1)

INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS A LES PROVES: ENTRE L’1 I EL 26 DE
MARÇ (Places limitades) 

El nombre de places a cada categoria estan limitades a les
inscripcions en múltiples de 8 equips, les places per cada prova
s'adjudicaran per rigorós ordre d'inscripció i només seran
validades si es completa el grup de 8 equips. 

Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.



11 CATEGORIES

PREBENJAMÍ

INFANTIL OR

INFANTIL PLATA

JUVENIL

FEM15

FEM17+SÈNIOR

JÚNIOR + SÈNIOR

ALEVÍ OR

ALEVÍ PLATA

BENJAMÍ OR

BENJAMÍ PLATA



FORMAT DE
COMPETICIÓ

Els equips interessats poden inscriure un mínim de 4 i un
màxim de 8 jugadors/es de la categoria (o de la categoria
inferior). Els jugadors/es poden pertànyer a clubs diferents
però han de tenir llicència de la FCP.

Es juga un circuit de 5 proves puntuables i accedeixen a les
finals els equips que sumin més punts, considerant únicament
els 3 millors resultats de cada equip. Els punts s'obtenen en
funció de la posició final de l’equip a cada una de les 5 proves.

No és obligatori jugar totes les proves per participar al circuit,
en tots els casos només es sumaran les 3 millors puntuacions
obtingudes per cada equip.

A cada partit podran participar un màxim de 4 jugadors per
equip (5 per prebenjamins), que podran ser diferents a cada
partit sempre que formin part dels 8 components que com a
màxim pot tenir un equip.



FORMAT DE
COMPETICIÓ

Cada prova funcionarà independentment de la resta i cada
equip jugarà 6 partits en un sol dia (3 al matí i 3 a la tarda), que
podrà ser dissabte o diumenge en funció del calendari sortejat,
i no es podran demanar canvis de data. Al final de cada prova,
hi haurà premis pels equips guanyadors. 

Inscripcions a les categories nivell plata: només s’acceptarà,
per equips d’aquesta categoria, la presència d’un màxim d’un
jugador que hagi participat en la present temporada (22/23)
amb equips de la seva categoria inscrits a nivell or. La resta de
components de l’equip hauran de ser jugadors (es) que hagin
participat a nivell plata de la seva categoria o jugadors (es) de
categories inferiors.



TARIFES

COST PER PROVA INSCRIPCIÓ AL CIRCUIT LLICÈNCIA 3X3

Un sol pagament Només per federats

95€ 40€ 5€



PREMIS

PRIZE MONEY PER CADA EQUIP
GUANYADOR DE LA SEVA

CATEGORIA 

1000€



SEUS DE LES
PROVES

La FCP s’ocuparà de la gestió de cada una de les
proves, les seus de les quals rebran una
compensació econòmica per posar a disposició les
instal·lacions i els voluntaris necessaris per conduir
l’esdeveniment. Els requisits per optar a ser seu i la
resta d’informació es publicarà per separat.  



http://www.fcpatinatge.cat/ca


