ANNEX VIII

L’ÚS DEL CASC COM A ELEMENT DE
PROTECCIÓ DEL CAP

Hi ha unes dades prou explicites que demostren l’expansió de l’hoquei patins a
Catalunya: una mitjana de gairebé 500 partits cada cap de setmana o jornada de
competició i més d’onze mil practicants federats arreu del territori.
Tota aquesta activitat esportiva implica un risc de lesió o accident de diversa
importància pel nombrós col·lectiu de persones i esportistes que practiquen l’hoquei
patins, que pot afectar a qualsevol part del cos.
Tot i que, sens dubte, les incidències que suposen un risc d’accident més seriós
d’accident són les que pateix l’àrea cranial i facial d’un jugador o practicant de
l’hoquei patins, produïdes per algun tipus d’acció violenta (impacte de la pilota,
caigudes, topades, cops d’estic, …) que pot generar greus traumatismes amb
conseqüències fatals.
Fins al moment actual, amb una reglamentació ambigua sobre la utilització del casc
per protegir el cap, aquestes lesions havien estat puntuals, però presents i no
exemptes de gravetat.
Davant d’aquest moment d’incertesa i debat, la FCP ha promogut la creació d’un grup
de treball, denominat d’ara en endavant COMISSIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS EN
HOQUEI PATINS que, previ estudi del conjunt d’aspectes tècnics i normatius
actualment existents sobre la utilització del casc i altres elements de protecció,
impulsarà un projecte que tindrà com a objectiu concret l’ús obligatori del casc
per part de tots els jugadors i jugadores en un futur proper, amb un model
adequat i homologat per a l’hoquei patins i amb una normativa sobre la seva
utilització en competicions i partits oficials de la FCP.
El calendari d’aquest projecte inclourà un període de transitorietat en què l’ús del
casc encara no serà obligatori però sí opcional, i segons criteri de cada club o
esportista en particular, i recomanat en tot moment per part de la FCP.

Patrocinadors institucionals

Així doncs, per a la present temporada 2017/18, la FCP permetrà la utilització del
casc protector del cap (rígid), amb visera completa o mitja visera però no amb
reixa metàl·lica (a excepció dels porters) i l’ús de les ulleres adequades
(resistents a cops i impactes) per la protecció de la regió ocular de la cara.

El col·lectiu d’àrbitres d’hoquei patins serà informat sobre l’obligada aplicació d’aquesta
norma d’ús dels dits elements en tots els partits (oficials i amistosos) de totes les
categories i nivells de competició de l’hoquei patins català.
Paral·lelament, al llarg de la present temporada, la FCP durà a terme diverses actuacions
orientades a informar del contingut d’aquest projecte i també a divulgar la necessària
utilització del casc com a protecció integral del cap.
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