LLIBRE 2 - NORMES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETICIONS DE LA
MODALITAT D’HOQUEI SOBRE PATINS

CAPÍTOL 1: De la temporada oficial i de les pistes
Secció primera: Coordinació amb competicions territorials
Article 2.1
Establerta la temporada oficial en les Bases de Competició, el CCHP de la
FECAPA haurà d’organitzar les competicions d’àmbit català classificatòries
per a les estatals.
Per la seva banda, les Delegacions Territorials hauran d’organitzar les
seves classificatòries per a les competicions d’àmbit català, així com les
corresponents al seu àmbit territorial.
Secció segona: Pistes de joc
Article 2.2
La pista de joc haurà d’observar les característiques tècniques contingudes
en el Reglament Tècnic d’Hoquei sobre Patins.
En les competicions oficials de la FECAPA, les dimensions de les pistes
autoritzades per disputar partits són:


Llarg: màxim de 44 metres i mínim de 40 metres



Ample: màxim de 22 metres i mínim de 20 metres

Article 2.3
Totes les pistes de joc hauran de tenir, en el costat de la tanca, en la seva
zona exterior i en el centre d’aquesta, una taula amb capacitat per a:


Un cronometrador i un àrbitre auxiliar (quan aquest es requereixi).



Un delegat de cada equip.



El delegat de la FECAPA (quan la seva presència sigui necessària).

Aquesta taula haurà de tenir la màxima visibilitat de joc, i en el seu costat
s’haurà d’ubicar una cadira per al delegat de pista.

A un metre d’aquest conjunt, a un costat i a l’altre, s’hauran de col·locar
dues cadires perquè els jugadors amb expulsions temporals compleixin la
seva sanció.
Finalment, i a tres metres d’ambdós costats de la taula, en sentit
longitudinal a la tanca, s’hauran de col·locar dues banquetes amb una
capacitat màxima per a dotze persones (entrenador, segon entrenador o
preparador físic, cinc jugadors, dos delegats i tres auxiliars). Les
banquetes podran estar integrades per cadires individualitzades o un banc
o grades amb un espai no inferior a 50 centímetres per persona.
No podrà situar-se en tota la zona assenyalada ningú que no tingui la
corresponent llicència en vigor.
Article 2.4
Les pistes hauran de disposar de vestidors per als dos equips i els àrbitres,
amb dutxes i lavabos suficients.
Article 2.5
El club local haurà de garantir el normal desenvolupament dels encontres.
En casos excepcionals, l’àrbitre o àrbitres, sota la seva responsabilitat, si
estimen que no hi ha garanties per al normal desenvolupament del joc,
podran determinar la suspensió de l’encontre.
La FECAPA, tenint en compte les característiques del partit, i per
assegurar-ne la celebració, podrà sol·licitar la presència de les forces de
seguretat.
Secció tercera: Elements tècnics
Article 2.6
Totes les pistes on se celebrin competicions oficials de la FECAPA hauran
de tenir les especificacions següents:


Pista de joc homologada pel CCHP.



Les localitats del públic hauran d’estar situades si més no a un
metre de la tanca que circumda la pista, i aquesta zona haurà de
quedar expedita, a excepció naturalment de l’espai reservat per a la
taula i les banquetes.



Un marcador electrònic de temps de joc i un marcador de faltes,
ambdós situats en lloc visible.



Un cronòmetre de sobretaula d’un diàmetre no inferior a 15
centímetres per prevenir la possible fallada del cronometratge
electrònic.



Quatre pilotes usades per al joc o dues de noves a disposició de
l’àrbitre.



Xarxes de porteria de recanvi.



Mitjans per al control i seguiment informàtic de la competició quan
els determinin les Bases de la Competició.

Secció quarta: Uniformes de joc
Article 2.7
En el cas que, a criteri de l’àrbitre, el color dels uniformes de joc d’ambdós
equips pugui prestar-se a confusió, l’equip local o el que figuri en primer
lloc en el programa oficial haurà de canviar-se d’uniforme.
En pista neutral, s’haurà de considerar local aquell que figuri en primer
lloc en el programa de la FECAPA.
Article 2.8
Per corregir aquesta possibilitat, tots els equips participants en les
competicions de la FECAPA hauran de disposar de dos jocs de samarretes
de colors diferents.
Article 2.9
Els àrbitres d’un partit hauran d’anar vestits amb el mateix uniforme. En
cas de coincidència amb algun color de les samarretes dels equips, hauran
de ser els àrbitres els qui canviïn la seva i escullin la que més es diferenciï
de les utilitzades pels equips.
Les gammes de colors de les samarretes hauran de ser aprovades pel
CCAHP amb un mínim d’un mes d’antelació a l’inici de la competició.

CAPÍTOL 2: De les competicions
Secció primera: Forma de celebrar-se
Article 2.10
En la modalitat d’hoquei sobre patins, les Bases de la Competició hauran
de confirmar cada temporada aquelles competicions que tindran la
consideració d’oficials.
Article 2.11
Les competicions podran celebrar-se:


Per sistema de copa, en eliminatòries a un o més encontres, per
diferència de tempteig.



Per sistema de lliga, en un o més grups, tots contra tots, a una o
més voltes, en una o diverses fases i amb inclusió o no
d’eliminatòries classificatòries per a les fases finals.



Per qualsevol altre sistema que aprovi el CCHP.

Les Bases de la Competició haurà de confeccionar-les el CCHP d’acord
amb el calendari esportiu aprovat per l’Assemblea de Clubs de la FECAPA.
Article 2.12
Si en una de les fases per sistema de lliga dos equips d’un mateix club
coincidissin en el mateix grup, aquests haurien d’enfrontar-se
obligatòriament en la primera jornada.
Les Bases de la Competició hauran de determinar les categories en què els
clubs podran inscriure més d’un equip en la competició.
Article 2.13
Els clubs que siguin titulars del dret a participar amb un o més equips de
categoria sènior en diverses competicions d’àmbits català i estatal, podran
transmetre aquest dret a un altre o altres clubs, a títol gratuït o onerós,
amb el ben entès que aquest no és podrà revertir en la mateixa temporada,
ni tampoc serà transmissible a tercers en el mateix període.

La transmissió només serà vàlida si es fa abans de deu dies de la
celebració del sorteig per confeccionar el Calendari General de
Competicions de la nova temporada.
Si un club té més d’un equip sènior en la competició catalana, només
podrà intercanviar la plaça per ascendir de l’equip de major categoria.
Si un equip sènior català amb plaça en les competicions estatals cedeix el
seu dret a un altre equip català inscrit en les competicions de la FECAPA,
podrà ocupar la plaça vacant deixada per l’equip adquirent.
Si la transmissió es du a terme a favor d’un equip d’una altra comunitat
autònoma, l’equip català cedent haurà de descendir a l’última categoria
sènior catalana.
Si un equip català inscrit en les competicions estatals renuncia a la seva
plaça sense produir-se transmissió alguna del dret a un altre equip català
integrat en les competicions de la FECAPA, haurà de descendir a l’última
categoria sènior catalana.
El Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva sempre haurà de
validar o rebutjar tota cessió de drets o intercanvi de places que afecti
equips catalans.
La FECAPA es reserva el dret d’aplicar una taxa per autoritzar aquestes
transmissions, que serà regulada en les Bases de la Competició.
Article 2.14
En la competició pel sistema de lliga s’hauran d’assignar tres punts al
guanyador d’un encontre, zero punts al perdedor i un punt a cada equip
en cas d’empat a gols.
Article 2.15
S’entendrà com a jornada ordinària/oficial de competició, susceptible
d’assenyalar la celebració de partits en el calendari, el conjunt comprès
entre les 20:00 hores del divendres i les 19:00 hores del diumenge, amb
l’excepció que no podrà fixar-se la disputa d’encontres en dies consecutius.
Els equips hauran de facilitar el dia i l’hora de celebració dels partits a la
seva pista dins el termini establert en les Bases de la Competició.

L’inici dels encontres haurà d’assenyalar-se necessàriament dins els límits
horaris següents:


Si és diumenge o festiu, de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 21:00 h.



Si és dissabte, de 09:00 a 13:00 h i de 15:30 a 22:00 h.



Si és laborable, de 20:00 a 22:30 h.

Aquests límits horaris podran ser modificats mitjançant un acord de
l’Assemblea de Clubs de la FECAPA. Les Bases de la Competició hauran de
confirmar cada temporada la franja horària establerta per a l’inici dels
partits.
Article 2.16
Amb els terminis d’antelació i les formalitats que fixin les Bases de la
Competició, els clubs podran sol·licitar modificacions en el calendari de la
competició amb la conformitat prèvia de l’equip contrari, i hauran de ser a
càrrec del sol·licitant les despeses que ocasionin aquestes modificacions.
No es podran modificar les dates previstes per a la celebració dels partits
corresponents a les tres últimes jornades de cada fase en què s’hagi pogut
dividir la competició, quan aquesta es disputi pel sistema de lliga. No
obstant això, si existeix conformitat d’ambdós equips, el CCHP podrà
autoritzar excepcionalment que un partit corresponent a les referides tres
últimes jornades s’avanci quan la classificació dels dos equips implicats no
es trobi afectada en aquell moment per la possibilitat d’optar al títol, a
l’ascens a la categoria superior, al descens a la inferior, o pugui alterar la
classificació per a la fase següent. En aquest cas, l’encontre avançat haurà
de disputar-se necessàriament en la mateixa setmana corresponent a la
jornada de què es tracti.
Els encontres la data dels quals hagi estat modificada de mutu acord pels
clubs hauran de celebrar-se dins el període comprès entre els 15 dies
anteriors i posteriors a la data inicialment fixada, amb l’excepció prevista
en l’article 2.17.
Si transcorreguts 7 dies des de la data en què s’havia d’haver jugat el
partit, els equips implicats encara no n’han acordat una de nova per a la
seva celebració, el Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva
haurà de fixar la data definitiva de joc de l’encontre, que haurà de
disputar-se dins els 7 dies següents a la data de la resolució.

Article 2.17
Cap partit ajornat no podrà disputar-se en el període reservat a les tres
últimes jornades de cada fase de la competició quan aquesta se celebri pel
sistema de lliga.
Així mateix, abans d’iniciar-se la segona volta de cada fase de la
competició per sistema de lliga hauran d’haver-se disputat tots els
encontres de la primera volta d’aquesta fase.
En els supòsits en què el Comitè Català de Competició i Disciplina
Esportiva apreciï l’existència de circumstàncies extraordinàries o de força
major que impossibilitin el compliment material del que preceptua el
present article, aquest Comitè haurà de fixar el dia i l’hora que cregui
oportuns per a la disputa de l’encontre.
Article 2.18
Les dates programades per a activitats i competicions de les seleccions
catalanes i estatals d’hoquei sobre patins són incompatibles amb la
programació de competició catalana de la modalitat, en la mesura que
afectin els equips dels esportistes implicats.
Secció segona: Categories i llicències
Article 2.19
En les competicions catalanes s’estableixen les categories següents:
CATEGORIA
Veterans*
Sèniors
Júniors
Juvenils*
Infantils*
Alevins*
Benjamins*
Prebenjamins*
Iniciació*
* Els equips d’aquestes categories podran ser mixtos.
Les Bases de la Competició d’hoquei sobre patins femení podran establir
els nivells de competició necessaris a partir d’aquestes categories.

Article 2.20
Els esportistes hauran de tramitar la llicència federativa segons la
categoria que els correspongui per l’edat.
La FECAPA haurà d’autoritzar la concessió de llicència de la categoria
immediatament superior a la que correspongui per l’edat. Si l’esportista és
menor d’edat, s’haurà de requerir l’autorització expressa de qui tingui la
seva representació legal.
Qualsevol esportista que tramiti la seva llicència de les categories juvenil,
júnior i sènior necessitarà que, amb independència de la seva edat, en
aquesta llicència constin la signatura del metge i el seu número de
col·legiat.
Article 2.21
L’esportista amb llicència de categoria superior a la de la seva edat no
podrà ser alineat en tota la temporada en cap equip del seu club
pertanyent a la categoria de la seva edat.
En la temporada següent podrà tornar a la seva categoria si, per edat,
encara li fos possible en aquell moment.
Article 2.22
La FECAPA haurà de permetre la tramitació de llicències per a més d’un
club sempre que siguin compatibles. En tots els casos, els clubs implicats
hauran d’autoritzar expressament la duplicitat de llicència.
Article 2.23
Per poder tramitar la llicència, els jugadors de les categories juvenil,
júnior, sènior i veterans hauran d’aportar, a l’inici de cada temporada, un
certificat d’aptitud mèdico-esportiva.
En les competicions d’àmbit català, les llicències podran tramitar-se amb
els següents marges d’anticipació:


Competicions que es juguin per sistema de lliga regular a doble volta
en una única fase: fins a les tres últimes jornades de la competició.



Si es juga en diverses fases: fins a les tres ultimes jornades de
l’última fase de la competició.



Competicions que es juguin per sistema mixt (fase de lliga regular i
fase final): fins a les tres últimes jornades de la fase immediatament
anterior a la fase final.



Competicions pel sistema d’eliminatòries: fins al primer partit de
l’eliminatòria corresponent als quarts de final.

Els clubs que tinguin més d’un equip sènior, en qualsevol moment podran
tramitar la llicència de jugadors que militin en l’equip de la competició de
menor rang al de la competició major del mateix club. Si s’acullen a
aquesta possibilitat, el jugador perdrà el seu rang d’origen i adquirirà el de
l’equip de la competició de nivell superior.
Quan es tracti de la categoria Nacional Catalana, considerada d’ascens
directe a competicions de nivell estatal, les llicències hauran d’estar
tramitades abans del 16 de gener de la temporada en qüestió.
Article 2.24
Canvi d’equip (entre clubs diferents) dels jugadors i entrenadors dins una
mateixa temporada.
Els jugadors i entrenadors podran canviar d’equip una sola vegada dins
una mateixa temporada si compleixen els requisits que a continuació es
descriuen:


Canvi a un equip d’una competició de rang inferior, igual o superior
al d’origen:

Quan un esportista no hagi estat alineat amb el seu equip en cap partit de
competició oficial i el seu club li concedeixi la baixa. Els terminis de
tramitació de llicències hauran de ser els indicats en l’article 2.23.
Quan un entrenador no hagi estat inscrit en l’acta d’algun partit de
competició oficial i el seu club li concedeixi la baixa. Els terminis de
tramitació de llicències hauran de ser els indicats en l’article 2.23.ç


Canvi a un equip d’una competició de rang inferior o igual al
d’origen:

S’obre un període de fitxatges del 15 de desembre al 15 de gener (o següent
dia laborable quan aquell sigui festiu), en el qual els jugadors i
entrenadors podran subscriure una nova llicència per un equip d’inferior o

igual rang de competició sempre que el club d’origen els concedeixi la
baixa federativa.
Els criteris d’alineació dels jugadors i entrenadors que obtinguin una nova
llicència federativa durant el dit període de fitxatges vindran determinats
per les Bases de la Competició.


Canvi a un equip d’una competició de rang superior:

Una nova llicència dins la mateixa temporada per a un jugador que hagi
estat inscrit en l’acta d’algun partit de competició oficial d’àmbit català o
estatal, només s’autoritzarà si aquesta és de categoria immediata superior
a la llicència d’origen, i sempre que el club d’origen li concedeixi la baixa
federativa, sense perjudici del que disposa l’article 2.29 del mateix llibre II
de Normes Específiques de les Competicions d’Hoquei Patins. Els terminis
de tramitació de llicències hauran de ser els indicats en l’article 2.23.
Els canvis d’equip dels jugadors en l’àmbit d’un mateix club, amb l’emissió
d’una nova llicència federativa, es regularan en les Bases de la Competició.
Article 2.25
Tot jugador o entrenador podrà desvincular-se unilateralment del seu
club, encara que existeixi un compromís vigent entre ambdós, quan aquest
club renunciï a l’ascens de categoria o l’hagi perdut en virtut de sanció o
per renúncia pròpia.
Article 2.26
Els equips participants en competicions oficials de la FECAPA hauran de
disposar d’un mínim de tres llicències de la categoria de què és tracti o
habilitades a aquest efecte.
Article 2.27
Els clubs podran disposar de les llicències que estimin oportunes,
corresponents a jugadors de països no pertanyents a la Unió Europea, si
bé en cada partit només podran ser alineats dos d’ells. Per cada llicència
de jugadors nacionals de països extracomunitaris, hauran de tenir
tramitades, almenys, llicències corresponents a tres jugadors espanyols de
la mateixa categoria. Els compromisos amb jugadors no espanyols estaran
subjectes a la normativa CERS o FIRS.

Article 2.28
Els clubs que disposin de més d’un equip sènior masculí participant en
diversos nivells competicionals podran alinear, en cada partit amb l’equip
superior, fins a quatre jugadors sèniors inscrits en l’equip que participa en
el nivell inferior, sense que aquests perdin la seva adscripció inicial a
l’equip d’origen.
Aquesta autorització es limita a 6 partits per al jugador de pista i no té
límit màxim d’encontres per al porter. Si s’excedeixen aquests límits, el
jugador de pista s’haurà de considerar a tots els efectes pertanyent a
l’equip superior i haurà de subscriure llicència corresponent al nou nivell
competicional.
Els porters amb llicència de nacional catalana, 1a catalana i 2a catalana
podran alinear-se indistintament en els partits de les competicions sèniors
estatals sense límit màxim d’encontres.
En les competicions sèniors catalanes, els porters d’un mateix club amb
llicència sènior només podran ser alineats en els equips superiors al del
seu equip de nivell inferior sense límit màxim de partits.
Les Bases de la Competició hauran de concretar cada temporada les
condicions existents en aquest sentit per als clubs amb més d’un equip
sènior femení en diversos nivells competicionals.
Article 2.29
Els jugadors de categoria júnior podran ser alineats amb l’equip sènior del
mateix club, sense cap limitació.
Els jugadors de categoria juvenil podran ser alineats en els equips júniors i
sèniors del mateix club, fins a un màxim de 4 jugadors per partit.
Els jugadors de categories infantil i aleví també podran ser alineats amb
l’equip juvenil i infantil, respectivament, del mateix club, fins a un màxim
de 4 jugadors per partit.
Aquestes alineacions s’entenen sense que els jugadors perdin la seva
categoria d’origen.
Les Bases de la Competició hauran de confirmar cada temporada la
normativa existent en aquest sentit per a les categories benjamí,

prebenjamí i iniciació, per als nivells de competició d’hoquei sobre patins
femení, així com per a la fitxa vinculada femenina.
Els jugadors que per la seva edat siguin de les categories d’iniciació a
infantil i estiguin en possessió de llicència de categoria superior a la de la
seva edat no podran alinear-se amb equips del mateix club de rang
superior al de la seva llicència en vigor.
Article 2.30
Els clubs amb un o més equips sèniors masculins inscrits en competicions
catalanes o estatals oficials estaran obligats a inscriure en la FECAPA
almenys un equip júnior o juvenil.
La Bases de la Competició hauran de concretar cada temporada la
normativa aplicable en aquest sentit per als clubs amb un o més equips
sèniors femenins inscrits en competicions catalanes o estatals.
Article 2.31
Perquè un jugador pugui comprometre’s per un club no català, es
requerirà que no tingui llicència o compromís en vigor amb un club català
o que obtingui la baixa corresponent d’aquest.
Article 2.32
Un jugador només podrà ser inscrit en l’acta d’un partit després que hagi
finalitzat el partit anterior en el qual hagi pogut participar dins la mateixa
jornada.
Secció tercera: Desempats
Article 2.33
Els empats que puguin sorgir en les competicions que es disputin pel
sistema d’eliminatòries s’hauran de resoldre de la forma que s’estableix en
les Bases de la Competició.
Article 2.34
Els empats a punts en la classificació final de les competicions celebrades
pel sistema de lliga s’hauran de resoldre:
Si els empatats són dos equips:



Nombre més gran de punts obtinguts en els partits jugats entre
ambdós.



Major diferència de gols entre els aconseguits i els rebuts en els
partits jugats entre ambdós equips exclusivament.



Major diferència de gols entre els aconseguits i els rebuts en el total
dels partits de la competició jugats per ells.



Major quocient resultant de dividir la suma de gols a favor entre la
de gols en contra de tots els partits de la competició jugats per ells.



Partits de desempat en pista neutral.
Com en els Campionats de Catalunya i Territorials, a causa del
programa horari dels partits, l’opció d’un encontre de desempat no
resulta viable, el seu protocol haurà de fixar la normativa aplicable
per evitar aquesta situació.

Si els empatats són més de dos equips (vegeu també l’últim paràgraf de
l’article):
1. Nombre més gran de punts resultants d’una classificació particular

a partir dels partits jugats entre els clubs empatats.
2. Major diferència de gols entre els aconseguits i els rebuts en el total

de partits jugats entre ells.
3. Major diferència de gols entre els aconseguits i els rebuts per cada

equip en el total de partits de la competició.
4. Nombre més gran de gols marcats per cada equip empatat en el total

de partits de la competició.
5. Major quocient general resultant de dividir la suma de gols a favor

entre la de gols en contra en el total dels partits de la competició.
6. Sempre que es tracti de decidir places d’ascens o descens de

categoria, si persisteix l’empat entre més de dos equips després
d’aplicar el que s’ha indicat anteriorment, s’haurà de celebrar una
lligueta entre ells, a una sola volta, tots contra tots, en pista neutral,
i s’hauran d’acabar tots els partits amb un vencedor.
En qualsevol cas, i en el supòsit que després de l’aplicació de qualsevol de
les successives regles per resoldre l’empat quedessin igualats únicament

dos equips, no s’hauran de tenir en compte els restants criteris d’aquest
apartat i s’hauran d’iniciar de manera automàtica els previstos en el
primer apartat per resoldre l’empat entre dos equips.
Article 2.35
A l’efecte del que disposa l’article 2.34, quan el resultat d’un partit sigui
conseqüència de la resolució d’un òrgan disciplinari esportiu, aquest
encontre haurà de considerar-se com a no celebrat a fi d’obtenir quocient o
diferència de gols.
Secció quarta: Suspensió i ajornament de partits
Article 2.36
En les competicions oficials, els encontres no es podran suspendre sinó
per la conseqüència de les circumstàncies següents:
1. Per causa de força major a estimar pel Comitè Català de Competició

i Disciplina Esportiva de la FECAPA.
2. Per deficiències sobrevingudes en la pista o en els elements tècnics

que impedeixin el normal desenvolupament del joc.
3. Per les inclemències del temps climatològic.
4. Per

l’actitud del públic que pertorbi o impedeixi el normal
desenvolupament de l’encontre.

5. Per incompareixença d’un o d’ambdós equips.
6. Per la insubordinació o falta col·lectiva dels integrants d’un o

d’ambdós equips.
7. Per no disposar algun dels equips del nombre mínim de jugadors

que requereixen les regles de joc.
L’àrbitre sempre haurà d’indicar, en l’apartat d’observacions de l’acta, el
motiu de la suspensió de l’encontre.
Article 2.37
En les competicions oficials, s’hauran d’ajornar els partits d’aquells equips
afectats per la cessió de jugadors a les diferents seleccions catalanes o
estatals. L’ajornament només afectarà els equips dels jugadors
seleccionats.

Article 2.38
El Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva de la FECAPA té
facultat per suspendre o modificar la programació d’un encontre.
Article 2.39
Una vegada començat un encontre, únicament l’àrbitre o àrbitres seran els
qui podran suspendre’l per causa justificada i sota la seva responsabilitat.
Article 2.40
En cas de suspensió d’un encontre per les causes 2 i 3 assenyalades en
l’article 2.36, i quan això sigui possible, els equips tindran l’opció
d’acordar celebrar-lo dins la mateixa data o jornada prevista i sota la
direcció del mateix àrbitre o àrbitres.
Article 2.41
En el supòsit de suspensió d’un encontre per les causes 2 a 7 indicades en
l’article 2.36, i sempre que l’àrbitre o àrbitres s’hagin desplaçat a la pista
de joc, els clubs hauran d’abonar les despeses arbitrals de desplaçament i
dietes, però no els drets d’arbitratge, que seran fets efectius a l’àrbitre o
àrbitres que actuïn quan el partit se celebri.
Article 2.42
Suspès un partit per decisió arbitral, s’haurà de considerar conclòs
l’espectacle esportiu, i finalitzaran els drets que, en relació amb aquest,
hagi adquirit el públic amb entrada de pagament en l’encontre.
Article 2.43
Suspès un encontre ja iniciat, si es continua en una altra data, només
podran ser alineats en la represa els participants inscrits en l’acta inicial
del partit.
Article 2.44
Un partit s’haurà de suspendre si, transcorreguts 15 minuts des de l’hora
de l’inici, no són esmenades les deficiències tècniques que, a judici de
l’àrbitre, n’impedeixen la celebració.

Secció cinquena: Condicions per celebrar els partits suspesos
Article 2.45
En els supòsits de suspensió d’un encontre segons el que preveu la secció
quarta del present capítol, s’haurà de tenir en compte que quan se celebri
el partit, aquest haurà de jugar-se en les mateixes condicions
“administratives” que concorrien en la data inicialment prevista, i no es
podran alinear aquells jugadors amb llicències expedides després de la
data en què es va produir l’ajornament o la suspensió.
Article 2.46
Les sancions disciplinàries han de complir-se de manera correlativa,
independentment de les dates en què es juguin els partits que hagin estat
ajornats o en les quals es produeixin alteracions en el calendari.

CAPÍTOL 3: De l’ordre a les pistes de joc
Secció primera: Principis generals
Article 2.47
Els clubs estan obligats a procurar que els partits que se celebrin a les
seves pistes es disputin amb tota normalitat i en l’ambient de correcció
que ha de presidir tota manifestació esportiva, i les autoritats federatives,
els àrbitres i els seus auxiliars, així com els directius, delegats, jugadors i
entrenadors, han de guardar les consideracions que imposen els deures de
camaraderia i hospitalitat abans, durant i després del partit.
Recíprocament, els components de l’equip visitant hauran d’observar la
mateixa línia de correcció i respecte en les seves relacions amb els clubs
amfitrions i les seves instal·lacions.
Secció segona: Delegat de pista
Article 2.48
El club local haurà de designar un delegat de pista que haurà d’estar en
possessió de la corresponent llicència federativa. El delegat de pista
s’haurà d’identificar amb un braçalet visible en el braç esquerre.

Article 2.49
El delegat de pista haurà d’ocupar un lloc al costat de la taula d’anotació i
cronometratge, i a ell li corresponen les funcions següents:


Rebre l’àrbitre, quan aquest es personi al recinte esportiu, i procurar
que s’atenguin les indicacions d’aquell sobre la reparació de les
deficiències tècniques o les qüestions d’ordre que entengui
necessàries.



Presentar-se al capità i al delegat de l’equip visitant abans de
començar l’encontre per oferir el seu servei.



Presentar-se, si escau, al delegat federatiu i seguir les seves
instruccions.



Cuidar de l’estricte compliment del que assenyala el present
reglament en matèria de prevenció de la violència en els espectacles
esportius de patinatge.



Evitar que accedeixin al vestidor arbitral altres persones que no
siguin els àrbitres de l’encontre, el delegat federatiu, els delegats dels
equips, així com els capitans i els entrenadors per signar l’acta de
l’encontre. En cap concepte hauran d’accedir al vestidor arbitral
persones no requerides per a això pels àrbitres.



Acompanyar l’àrbitre al seu vestidor tant en finalitzar el primer
temps com en finalitzar el partit, així com quan abandoni les
instal·lacions.

En línies generals, el delegat de pista haurà de respondre del bon ordre i la
seguretat en la celebració del partit.

CAPÍTOL 4: Dels àrbitres, les actes, els informes i les reclamacions
Secció primera: Els àrbitres i els seus auxiliars
Article 2.50
L’àrbitre és l’autoritat esportiva màxima i inapel·lable respecte a les
decisions tècniques que adopti durant el partit. En conseqüència, els

altres participants hauran d’acatar les seves decisions sense protestes ni
discussions.
Article 2.51
Els directius i participants en el partit hauran de col·laborar amb l’àrbitre i
donar-li suport en el compliment de les seves funcions.
Article 2.52
Els àrbitres i els seus auxiliars s’hauran de personar en la instal·lació
esportiva amb una antelació mai no inferior a 30 minuts a l’hora oficial
d’inici de l’encontre.
Article 2.53
A més de les facultats que les regles de joc assignen a l’àrbitre quant a la
seva funció tècnica durant l’encontre, també li correspon:


Responsabilitzar-se de les funcions d’anotació i cronometratge, per a
la qual cosa comptarà amb els corresponents auxiliars o
col·laboradors, els quals l’hauran d’informar de qualsevol incidència
que es produeixi.



No permetre que ningú, excepte els jugadors, penetri a la pista de joc
sense la seva autorització.



Interrompre el joc en cas de lesió, al seu parer de caràcter greu, i
disposar l’evacuació del jugador perquè sigui atès fora de la pista.

Article 2.54
Abans de començar el partit, l’àrbitre o àrbitres han de procedir a:


Inspeccionar la pista i els seus elements tècnics. De la mateixa
manera han d’actuar en relació amb les mesures de seguretat
bàsiques.



Examinar les llicències federatives dels participants en el partit,
comprovant-ne les identitats. En el cas que alguna identificació li
ofereixi dubtes, l’àrbitre podrà requerir el DNI o document anàleg
suficient, del qual sempre hauran d’anar proveïts els esportistes, tal
com preveu l’article 1.27 del present Reglament.



Als capitans, entrenadors i delegats, fer les observacions prèvies al
partit que considerin necessàries per a la bona marxa d’aquest.



Fer constar en l’acta les anomalies o deficiències que observin en les
llicències federatives o en les instal·lacions esportives.



Custodiar les llicències dels participants en el partit i tornar-les als
delegats dels equips una vegada finalitzat aquest.

Article 2.55
L’àrbitre haurà de guardar, envers els directius, públic i participants en
l’encontre, tota la consideració i respecte deguts, que és perfectament
compatible amb l’autoritat de què està investit com a jutge esportiu. En
cap concepte l’àrbitre no s’haurà de dirigir al públic.
Article 2.56
L’àrbitre haurà de consignar en l’acta totes les incidències que es
produeixin. Igualment haurà de procedir a ressenyar totes les expulsions
temporals i definitives, descrivint les conductes dels implicats, però sense
qualificar-les jurídicament.
Sempre que ho estimi oportú o necessari, podrà substituir l’obligació
d’informar en l’acta sobre les incidències hagudes per la seva inclusió en
un informe complementari de l’acta, que farà arribar, en document a
banda, a la FECAPA dins les 24 hores següents a la finalització del partit.
En aquest cas haurà d’indicar en l’acta del partit: “Segueix informe.”
Article 2.57
En els partits en què existeixi arbitratge per parelles, en cas
d’incompareixença d’un dels col·legiats, haurà d’actuar únicament l’àrbitre
present. Si l’àrbitre incomparegut a l’inici del partit arriba amb retard una
vegada iniciat aquest, tan sols podrà incorporar-se al començament de la
segona part, tret que aquesta ja s’hagi iniciat, i en aquest cas haurà de
seguir la resta de l’encontre l’àrbitre que hagi actuat des de l’inici.
En el supòsit d’incompareixença dels dos àrbitres quan s’actuï per
parelles, o de l’àrbitre quan l’arbitratge sigui individual, s’haurà de
procedir així:
Si es troba present a la pista un àrbitre de la mateixa categoria o superior,
s’haurà de requerir el seu concurs voluntari.

Si aquest declina l’oferiment, l’encontre s’haurà de suspendre i, si
l’accepta, els dos capitans hauran de signar en l’acta, abans de l’inici del
partit, en prova de conformitat.
En cas d’arbitratge individual, si l’àrbitre designat per a l’encontre arriba a
la pista amb el partit ja iniciat, no s’hi podrà incorporar i haurà de
continuar actuant, la resta de l’encontre, el col·legiat que hagi intervingut
des de l’inici.
En el cas d’arbitratge doble, si els àrbitres designats compareixen a la
pista amb el partit ja iniciat, només s’hi podrà incorporar, a l’inici de la
segona part, l’àrbitre principal, formant parella en qualitat d’auxiliar amb
el col·legiat que hagi intervingut des de l’inici.
Secció segona: Acta, informes i reclamacions
Article 2.58
En tots els partits haurà d’estendre’s l’acta, signada abans de l’inici per
l’àrbitre, capitans i entrenadors més el delegat de pista.
Al final del partit, els capitans disposen d’un termini de deu minuts per
signar l’acta. Transcorregut aquest termini, l’àrbitre ha de requerir la
presència de qui no hagi comparegut, atorgant-li un nou termini de cinc
minuts per fer-ho. Una vegada transcorregut aquest, ha de tancar l’acta
del partit fent constar aquesta circumstància.
Si a l’àrbitre li sorgeixen dubtes sobre la validesa o vigència de la llicència
d’algun dels participants, ho ha de consignar així en l’apartat
d’observacions de l’acta, i els afectats han de signar a continuació per a
posteriors verificacions.
Si un jugador no presenta la llicència federativa, aquest no pot ser inscrit
en l’acta i, per tant, disputar el partit.
Si, a requeriment de l’àrbitre per comprovar la seva identitat, el jugador no
presenta el DNI o document anàleg, tampoc no pot ser inscrit en l’acta ni,
per tant, disputar el partit.
Article 2.59
L’àrbitre està obligat a remetre a la FECAPA l’acta del partit i, si escau, els
documents o dades complementàries, en els terminis fixats en les Bases de
la Competició corresponents.

Article 2.60
En finalitzar l’encontre, i una vegada signada l’acta en últim lloc per
l’àrbitre, aquest n’haurà d’entregar una còpia als delegats dels equips.
Article 2.61
Atesa la presumpció de certesa de què gaudeixen les actes, l’àrbitre respon
de la veracitat i correcció de les dades consignades sense perjudici de les
responsabilitats atribuïbles als seus auxiliars.
Article 2.62
Els clubs podran elevar, abans de les 19:00 hores del segon dia hàbil
següent a la data de celebració del partit, informe o reclamació sobre els
incidents ocorreguts en aquest, per mitjà d’un escrit dirigit al Comitè
Català de Competició i Disciplina Esportiva de la FECAPA, sense
necessitat de protestar l’acta.
Article 2.63
El “protesto” de l’acta quedarà limitat als casos en què, en aquesta, i a
criteri del club promotor, no es reflecteixin els incidents ocorreguts o es
reflecteixin de manera inexacta.
El “protesto” haurà de ser formalitzat pel capità de l’equip emissor
consignant en l’acta, al costat de la seva signatura, la paraula “protesto”, i
el capità de l’equip contrari haurà d’indicar, al costat de la seva signatura,
l’expressió “assabentat”.
Article 2.64
En els supòsits de reclamació per l’hipotètica alineació indeguda d’un
esportista o esportistes en un partit, la presentació de l’escrit de denúncia
a la FECAPA per part dels denunciants s’haurà de fer en el termini màxim
de les 19:00 hores del segon dia hàbil següent a la data de celebració de
l’encontre.
Tota reclamació d’aquest tipus que arribi a la FECAPA fora del termini
anteriorment indicat es considerarà extemporània i, per tant, no
s’acceptarà.

