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INTRODUCCIÓ 
 
Un any més, el Club Patí Vila-real organitza conjuntament amb la Fundació Caixa             
Rural Vila-real, la 5ª edició de la Lliga Interescolar amb moltes millores i novetats. 
 
L ́objectiu principal es fomentar l’esport i concretament el hockey base per a que els               
xiquets i xiquetes que ho practiquen en el seu centre educatiu puguen participar en              
una Lliga Escolar d'iniciació al Hockey linea. 
 
Tots els jugadors i jugadores podran formar part en un futur dels equips federats del               
club: Llops Vila-real i HCV Fighters. 
 
 
FORMAT DE LA LLIGA 
 
La lliga s’organitzarà en 4 jornades, que es realitzaran els dissabtes pel matí amb              
les següents característiques: 
 

● Partits d’una part de 20 minuts a  temps corregut.  
● 5 minuts entre partit i partit. 
● Els equips estaran compostos com a mínim de 6 jugadors, 4 en pista amb 2               

canvis.  
● La jornades començaràn a les 1o:oo del matí. 
● Cada equip jugarà 2 partits cada cap de setmana que es realitze la lliga.  

 
JORNADES: 
 
1ª jornada: 26 de gener 
2ª jornada: 23 de febrer  
3ª jornada: 30 de març 
4ª jornada (finals i entrega de premis): 4 de maig  
 
 
 
INFORMACIÓ SOBRE LA LLIGA 
 
Els partits es jugaran els dissabtes de matí en la pista de hockey de la Mayorazga                
de Vila-real, excepte l'última jornada que es jugarà en el pavelló Melilla. En cas de               
pluja s’ajornaran el partits i es comunicarà la data de recuperació. 
 
Els horaris, classificació i resultats estaran disponibles en la web del Club Patí             



 
 

Vila-real (https://www.clubpativilareal.com)  
 
 
INSCRIPCIONS 
 
La inscripció a la lliga serà de 30 € que inclou part de les despeses d'inscripció, 
utilització de les instal·lacions, premis i una samarreta de la lliga.L'altra part estarà 
subvencionada per la fundació Caixa Rural Vila-real. 
 
Per inscriure’s cal omplir el bulletí d'inscripció mitjançant un qüestionari de google 
que trobareu en la pàgina web del club (En la secció liga escolar de la portada). 
 

COMPTE BANCARI: ES05 3110-2818-47-27-2000-9993 
 
 

PATROCINADORS: 
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