


Unha vez completada a inscrición dos 12 equipos participantes, realizarase un sorteo (23/11/22 
as 10:30h no Palacio de Deportes de Riazor) para conformar o cadro de competición en 4 
grupos de 3 equipos, para o que se empregarán 3 bombos:

No primeiro deles estarán os 4 primeiros cabezas de serie (2 portugueses e 2 galegos, indicados 
polas Federacións correspondentes) .

No segundo bombo estarán os 4 segundos cabezas de serie (2 portugueses e 2 galegos, 
indicados polas Federacións correspondentes). 

Non podendo coincidir cabeza de serie e segundo cabeza de serie do mesmo país. 

No terceiro bombo o resto de equipos. 

O sorteo será dirixido para que cada grupo teña un equipo de cada bombo.

SORTEO



SORTEO
Tras as indicacións polas Federacións correspondentes, así quedarían os 3 bombos para o sorteo da 
edición 2022.

BOMBO 1 - Cabezas de Serie
• C. Cía de María (A Coruña)
• Club A.A. Dominicos (A Coruña)
• Associação Desportiva de Valongo (Valongo)
• Óquei Clube de Barcelos (Barcelos)

BOMBO 2
• Famalicense A.C. (VN Famalicão)
• C. Académico Brangaça (Brangaça)
• H.C Deportivo Liceo (A Coruña)
• Garaysa Escola Lubiáns (Carballo)

BOMBO 3
• C. Hóquei dos Carvalhos (VN Gaia)
• CD Patin Berenguela (S. Compostela)
• ACD Gulpilhares (VN Gaia)
• ADC Obradoiro (A Coruña)



SORTEO
Tras a celebración do sorteo así quedan os grupos:

GRUPO A
• Óquei Clube de Barcelos (Barcelos)
• Garaysa Escola Lubiáns (Carballo)
• CD Patin Berenguela (S. Compostela)

GRUPO B
• C. Cía de María (A Coruña)
• Famalicense A.C. (VN Famalicão)
• ACD Gulpilhares (VN Gaia)

GRUPO C
• Associação Desportiva de Valongo(Valongo)
• H.C Deportivo Liceo (A Coruña)
• C. Hóquei dos Carvalhos (VN Gaia)

GRUPO D
• Club A.A. Dominicos (A Coruña)
• C. Académico Brangaça (Brangaça)
• ADC Obradoiro (A Coruña)



CADRO COMPETICIÓN E CRUCES



REGULAMENTO E SISTEMA  DA COMPETICIÓN 

 Desenvolverase unha primeira fase de de grupos (sábado) en dobre sede:

 Palacio Deportes de Riazor (Grupos A e B) 
 Polideportivo de Elviña II (Grupos C e D)

 Os equipos que xoguen pola mañá en Riazor, farano pola tarde no colexio Cía María, e os que xoguen pola
mañá en Elviña II, xogarán pola tarde en Riazor.

 Os encontros xogaranse en 2 tempos de 20 minutos cun descanso de 5 minutos.
 Os partidos xogaranse a tempo corrido e cun tempo morto (1 min) por equipo en cada un.
 Nas semifinais, terceiro e cuarto posto, e final xóganse a tempo parado os ultimos 5 minutos de cada parte.
 Seguirase o regulamento que a Federación Española de Patinaxe ten para as competicións oficiais para as 
devanditas categorías.

 O domingo terá lugar a FASE FINAL, donde todos os partidos se disputarán no Palacio dos Deportes de 
Riazor (A Coruña)



Os equipos deben presentar 15 minutos antes do inicio do partido as fichas de todos os 
xogadores xunto cos seus correspondentes documentos de identidade, para proceder á súa
revisión. 

Unha primeira parte xógase a modo liga (fase de grupos), e dicir, o equipo gañador obtén 3 
puntos. En caso de empate cada equipo obtén 1 punto, e o equipo perdedor 0 puntos. 

 No caso de empate na clasificación final, califícase o equipo que teña mellor diferenza de 
goles, se aínda así continua o empate, pasará o equipo que vexa menos tarxetas durante 
esta primeira fase.

A segunda parte é en modo eliminatoria.

 Nos partidos de eliminatoria que conclúan con empate non hai prórroga, lánzanse 3 
penaltis por equipo, para desfacer tal empate. 
 Para todo o non contemplado nestas normas, seguiráse o regulamento da Federación 
Española de Patinaxe para as competicións oficiais para a dita categoría.

REGULAMENTO E SISTEMA  DA COMPETICIÓN 



GRACIAS !
OBRIGADO !

Esperámosvos…


