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CIRCULAR Nº 3  Temporada 21-22  Comité Hockei a Patíns 

 

Destino: Clubs  

Asunto: Formato de competición categoría alevín. 

 

Con motivo das últimas baixas producidas na inscrición de equipos na categoría alevín, a 

Comisión Delegada da Federación  Galega de  Patinaxe aprobou un novo formato para a 

competición, que se pasa a comunicar aos clubs: 

F. ALEVÍN:  Data de inicio: 16 de outubro de 2021 

1. Conformaranse, atendendo a un criterio xeográfico e á clasificación destes equipos dúas 

tempadas atrás, catro grupos (uno Sur e 3  Norte). Dita fase será Liga regular a dobre 

volta. Os dous primeiros de cada grupo clasifícanse para  xogar a Alevín Ouro.  

2. Liga Alevín Ouro, faranse dous Grupos, Ouro  G1 e Ouro  G2 (por sorteo) con formato de 

liga a dobre volta. Xogaranse uns cruces deses dous grupos en cuartos de final, a ida e 

volta, xogando o partido de volta no campo do mellor clasificado (4º  g1  vs 1º  g2, 3º  g1  

vs 2º  g2,  3º  g2  vs 2º  g1 e 4º  g2  vs 1º  g1). Os catro vencedores xogarán a  F4. Os 

emparellamentos na F4 definiranse segundo a clasificación deses catro equipos 

resultantes no respectivos OURO  G1 e  G2. Os perdedores xogarán polo terceiro e cuarto 

posto e os gañadores xogarán a final polo título de campión galego. Os clasificados para 

a  F4 obterán praza para xogar a Fase Sector clasificatoria para os Campionatos de España 

da categoría 

3. Liga Alevín Prata, xogarana os clasificados do 3º ao 6º da fase de grupos. Faranse dous 

grupos (Prata  G1 e Prata  G2) distribuíndose os equipos por sorteo. Ambos  grupos 

xogarán unha liga regular a dobre volta. Non hai  F4. 

 . 

A Coruña, 11 de outubro de 2021 

 

Comité Galego de Hockei a Patíns 

Asdo.  Julio Parga Lorenzo 


