Temporada 2016/17

PROTOCOL ORGANITZATIU
CAMPIONATS de CATALUNYA
HOQUEI PATINS

Amb el suport de:

I.

PROCÉS DE DESIGNACIÓ DE LA SEU ORGANITZADORA

L’organització del Campionat correspondrà al club interessat. La FEDERACIÓ
CATALANA DE PATINATGE (en endavant, FCP), per mitjà de la delegació territorial
corresponent, hi donarà el suport i col·laboració en tot allò que sigui necessari.
La FCP haurà de fer públic al més aviat possible els campionats que corresponen a
cada delegació territorial, tot seguint la roda establerta temporada rere temporada,
per tal que els diferents clubs puguin saber amb suficient antelació quin Campionat
poden organitzar com a seu.
Els clubs que estiguin interessats en ser seu organitzadora d’un Campionat de
Catalunya ho han de comunicar durant el termini establert per mitjà del Formulari de
Sol·licitud de Seu Organitzadora (veure ANNEX 1) a la seva respectiva delegació
territorial, que ho transmetrà tot seguit al COMITÈ CATALÀ D’HOQUEI PATINS (en
endavant, CCd’HP) per tal de procedir a l'elecció final.

II. REQUISITS DE LA SEU ORGANITZADORA
Les instal·lacions hauran d’estar en perfecte estat i condicions (pista coberta, bona
il·luminació, porteries i marcatge de la pista, etc...)
El pavelló haurà de disposar, com a mínim, de quatre (4) vestidors i un (1) espai
suficientment gran per a que tots els equips participants hi puguin deixar, si ho
creuen convenient, el material esportiu que els acompanyi. Aquest espai, a més,
haurà de comptar amb certes mesures de seguretat (com a mínim, poder tancar-se
amb clau).
També s’haurà de disposar d’un (1) vestidor, com a mínim, per col·lectiu arbitral
designat per al Campionat.
Les instal·lacions hauran de disposar d’un nombre de grades suficient per a donar
cabuda a tot el públic assistent (com a mínim, 300 persones assegudes).
Disposarà a la graderia d’una zona reservada o llotja per a les diferents personalitats,
directius, periodistes i convidats especials.
Haurà de disposar d’un (1) cronòmetre electrònic que funcioni en perfectes
condicions i també d'un (1) de manual per qualsevol imprevist o incidència d’última
hora.
També haurà de disposar d'un marcador o anotador de faltes reglamentari a la taula
de tots els partits del Campionat.
A la taula de cronometratge, haurà de disposar d’una connexió a internet WI-FI
inal·làmbrica amb suficient velocitat estabilitat per a que el col·lectiu d’àrbitres
Amb el suport de:

designat pugui elaborar i signar les actes electròniques de tots els partits sense
incidències tècniques ni retards.
També haurà de disposar d'un equip de so i megafonia en bon estat i condicions i
amb capacitat i potencia suficient per ser clarament escoltat des de qualsevol punt a
l’ interior de la instal·lació.
Haurà de disposar d’un mínim de tres (3) porteries d’hoquei patins o, en el seu
defecte, d’un (1) joc de xarxes de porteria de recanvi.
Haurà de facilitar la quantitat suficient de pilotes de joc per a que es puguin celebrar
els partits tot i que els equips participants podran proposar-ne per tal de poder ferne la lliure elecció.
Haurà de disposar d’un (1) taulell d'anuncis (electrònic, de suro o pissarra) on es
pugui fer el seguiment del Campionat, anotant els diferents resultats de cada partit i
les diverses classificacions que es van produint durant tot el Campionat.
En aquest taulell es confirmaran i publicaran, finalitzada la lligueta o fase
classificatòria (dissabte al vespre), els encreuaments i ordre de joc de tots els partits
(semifinals i finals) de la jornada següent (diumenge al matí).
Haurà de reservar una sala a disposició de la FCP on els representants del CCd’HP i
delegats federatius puguin desenvolupar tota la gestió organitzativa i administrativa
que genera un Campionat des del seu inici i fins a l’acabament.
Aquesta sala per a la FCP haurà de disposar d’un sistema de tancament amb clau de
la seva porta d'accés i el club organitzador haurà de lliurar al representant federatiu
al menys una còpia d’aquesta clau durant tot el Campionat, des del moment d’inici i
fins a l’acte de cloenda final.
També haurà d'estar equipada amb una instal·lació elèctrica i cablejat suficients per
a tothom, connexió a Internet per cable i/o xarxa inal·làmbrica amb velocitat i
capacitat suficients per a una comunicació correcta i fluida, equipament informàtic
que disposi d’una impressora en xarxa, recanvis suficients del cartutx de tinta per la
impressora (apart del que ja estigui instal·lat i en ús), folis blancs per imprimir, etc.
Per últim, a l'interior del pavelló i en lloc preeminent a peu de pista, hauran de penjarhi la senyera i les pancartes de la Secretaria General de l’Esport i/o de la FCP durant
el transcurs de tot el Campionat.

III. APORTACIONS DE LA SEU ORGANITZADORA
Disposarà de personal suficient per rebre i atendre als diferents equips participants
així com per acomodar-los als respectius vestidors.
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Posarà a disposició una persona o assistent per a cada equip participant durant el
transcurs de tot el Campionat.
Disposarà de personal tècnic o capacitat per fer funcionar l’equip de so i megafonia i
desenvolupar les funcions d’un speaker durant tot el Campionat (presentació dels
partits, presentació dels equips i anunci de les alineacions de jugadors el dia d’inici i
clausura del Campionat, comunicar o requerir qualsevol informació rellevant per al
públic assistent, etc.).
Disposarà de personal de neteja i serveis suficient per tal que els vestidors i sanitaris
estiguin en condicions higièniques i de salut en tot moment del Campionat.
Disposarà d’una persona que farà les funcions de delegat de pista per a qualsevol
requeriment dels equips o responsable federatiu (mopa, instruccions del crono,
pilotes penjades, etc.)
El delegat de pista del club organitzador haurà de disposar de la llicència federativa
en vigor i signarà totes les actes arbitrals dels partits com a tal.
Disposarà d’aigua en ampolles de litre per als diferents equips participants:
➢ Per als campionats FEM-BENJAMÍ, BENJAMÍ i ALEVÍ i es lliuraran un mínim
de tres (3) ampolles de litre per cada equip i partit.
➢ Per als campionats INFANTIL, JUVENIL, JÚNIOR i FEM16 es lliuraran un mínim
de sis (6) ampolles de litre per cada equip i partit.
També disposarà d’aigua per als àrbitres, cronometradors i anotadors de taula (com
a mínim, de 2 ampolles de litre per cada partit) així com per al personal de la FCP i
representants federatius.
Disposarà d’un servei d’assistència sanitària de primers auxilis durant tot el
Campionat (personal de la Creu Roja, personal del club format o titulat en primers
auxilis o medicina general i, si s’escau, vehicle sanitari a disposició per poder
desplaçar-se de forma immediata al servei d’urgències més proper).
Donarà informació als diferents equips participants relativa a hotels i acomodament,
fondes, restaurants, comerços i altres serveis comunitaris propers al pavelló que
puguin ser d’interès per qualsevol participant durant els dies que duri el Campionat.
A més, publicitarà i promocionarà la celebració de l’esdeveniment amb la difusió de
llibrets, pòsters, fullets i/o altres mitjans de comunicació i difusió (com per exemple,
blogs o pàgines web) seguint les directrius que marqui la FCP pel què fa a logotips
institucionals i/o crèdits que hi hauran de figurar (veure ANNEX 3).
En aquells casos que la seu organitzadora realitzi i publiqui un blog, twitt o portal
web per fer la cobertura i seguiment online del Campionat, haurà de confirmar en tot
moment amb els representants del CCd’HP qualsevol informació relativa a la
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competició (resultats, classificacions, encreuaments de les semifinals i finals, etc.)
abans de ser publicada o difosa a les xarxes socials (veure ANNEX 3).

IV. APORTACIONS DE LA FCP
Posarà a disposició el nombre de col·legiats necessari per a l’arbitratge de tots els
partits del Campionat en funció de la categoria de cada competició:
➢ Per als campionats FEM-BENJAMÍ i BENJAMÍ, es designarà un (1) àrbitre per
a tots els partits del Campionat.
➢

Per als campionats ALEVÍ i FEM16, es designarà un (1) àrbitre per a tots els
partits del Campionat a excepció de les dues semifinals (SF1 i SF2), 3er/4rt
lloc i Final, que es designaran dos (2) àrbitres per cada encontre.

➢ Per als campionats INFANTIL, JUVENIL i JÚNIOR es designaran dos (2)
àrbitres per a tots els partits del Campionat.
Posarà a disposició el personal de taula per a TOTES les categories de competició
designant un (1) cronometrador i un (1) auxiliar de taula per a tots els partits del
Campionat.
Posarà a disposició el personal necessari (representant del CCd’HP o delegat
federatiu) per al desenvolupament de les tasques i funcions pròpies d’una secretaria
tècnica de competició durant el transcurs de tot el Campionat (atenció als delegats
dels equips participants, revisió i control de fitxes i documentació del esportistes i
cos tècnic de cada equip, confirmació d’alineacions i confecció de totes les actes
arbitrals, introducció dels resultats online a la web de la FCP, actualització de les
classificacions, reunions del diferents Comitès, etc.)
Confeccionarà un llibret amb el programa horari de tots els partits del Campionat,
reglament de la competició i protocol organitzatiu. D’aquest llibret se’n lliuraran dues
(2) còpies impreses per cada equip participant: una per al delegat d’equip i l’altra
per al tècnic o entrenador principal.
Aportarà el nombre copes i medalles necessari per al lliurament de trofeus durant la
cerimònia d’entrega i acte de cloenda del Campionat.
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V. MECÀNICA D’UN CAMPIONAT
El dia d’inici del Campionat, els delegats de cada equip participant hauran de
presentar-se a la seu del Campionat com a mínim una hora i mitja (1h 30min) abans
de l’inici del primer partit a disputar per tal de fer entrega i revisió de les fitxes amb
els membres representants del CCd’HP o delegat federatiu, confirmar l’alineació dels
jugadors per a l’acta arbitral del primer encontre i rebre tota la documentació lliurada
per part de la FCP a cada equip participant.
Si es produeix alguna modificació (canvi de dorsal) del Full d’Inscripcions lliurat
inicialment per un equip, el delegat ho haurà de notificar (durant la mitja part del
partit anterior, per exemple) als representants de la FCP amb suficient antelació per
a que aquest pugui ser reflectit i constar degudament a l’acta del partit.
Les fitxes hauran d'anar sempre acompanyades del DNI/NIE/passaport (o document
original que legalment el supleixi). Si algun esportista, tècnic, delegat d’equip o
auxiliar inscrit no presenta aquesta documentació serà directament exclòs del
Campionat i no podrà ser present a la banqueta del seu equip durant la disputa dels
partits.
Les fitxes federatives restaran en poder de la FCP durant tot el Campionat i es
retornaran a cada delegat d’equip tot just abans de l’inici de l’acte de cloenda del
Campionat.
Tots els equips han de disposar d'un segon equipament diferenciat del que juguin
habitualment per poder canviar-se'l en cas de coincidir amb l’equip rival. En cas de
coincidència de colors, s'haurà de canviar l'equipament el conjunt que consti com a
local a l'acta del partit.
Abans de començar el primer partit del Campionat, els jugadors de cada equip es
reuniran al centre de la pista juntament amb els àrbitres mentre es donen les
alineacions per megafonia. Això es repetirà fins que s’hagin donat les alineacions de
tots els equips participants. Aquestes només es tornaran a anunciar al partit de la
Final l’últim dia del Campionat.
A cada Campionat hi haurà un Comitè de Competició i Disciplina Esportiva (CCDE) de
guàrdia, que serà el mateix que durant la temporada hagi resolt les sancions, per tal
de resoldre, si s’escau i per mitjà de resolució escrita que farà arribar als membres
representants de la FCP que l’hagin sol·licitada, les possibles incidències i compliment
de sancions que sorgeixin durant el Campionat.
El protocol de cloenda del campionat el definirà la FCP amb el club organitzador en
funció de les diferents personalitats que hagin confirmat la seva assistència. Aquest
protocol de cloenda, juntament amb el de la cerimònia d’entrega de trofeus als equips
participants, s’expliquen a l’ANNEX 4.
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VI. REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ
Cada equip podrà inscriure al Campionat un total de deu (10) jugadors de pista i dos
(2) porters. Tanmateix, a l’acta del partit només hi podran constar com a màxim vuit
(8) jugadors i dos (2) porters.
La inscripció dels (2) porters no és obligatòria per a ninguna de les categories de
competició dels Campionats d’hoquei base. Tanmateix, tots els equips participants al
Campionat sí estaran obligats a inscriure, al menys, una persona amb llicència de
tècnic autonòmic en vigor, que haurà de ser present a la banqueta del seu equip a
tots els partits que aquest disputi, ser inscrit a l’acta arbitral i signar-la com a tal.
El Full d’Inscripcions (veure ANNEX 2) dels equips participants haurà de lliurar-se no
més tard del dilluns anterior a la celebració del Campionat per mitjà de correu
electrònica adreçat a la SECRETARIA TÈCNICA DE COMPETICIONS (en endavant,
STC): h-patins@fecapa.cat.
Per poder participar, qualsevol jugador, tècnic, delegat o auxiliar haurà d’haver estat
prèviament inscrit al Full d’Inscripcions lliurat a la STC el dilluns anterior a l’inici del
Campionat i presentar la llicència federativa en vigor acompanyada del
DNI/NIE/passaport original (o fotocòpia original legalment compulsada).
Si dos equips d’un mateix club es classifiquen per al Campionat, els jugadors de la
categoria inferior que s’inscriguin només podran reforçar a un equip o altre des de
l’inici del Campionat i fins al seu acabament (és a dir, no podran anar canviant d’equip
indistintament per a cada encontre). En aquest sentit, el club haurà de confirmar
amb antelació quins jugadors de categoria inferior s’inscriuen amb cadascun dels
equips participants mitjançant el mateix Full d’Inscripcions lliurat per correu
electrònic a la STC.
Així mateix, si dos equips d’un mateix club es classifiquen per al Campionat, els
membres del cos tècnic de cada equip (tècnic, delegats i auxiliars) no podran ser els
mateixos per als 2 conjunts: el club haurà de confirmar al Full d’Inscripcions de cada
equip qui és el tècnic/s, delegat/s i auxiliar/s que inscriu amb cada equip per disputar
tots els partits del campionat.
Per als campionats FEM-BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, FEM16, JUVENIL i JÚNIOR, el
format de competició serà de lligueta amb 2 grups que generalment seran de 4 equips
cadascun. La classificació obtinguda a l’acabament de la fase classificatòria o lligueta
determinarà l’accés a les semifinals i final.
Per al campionat BENJAMÍ, el format de competició serà de lligueta amb 12 equips
repartits en 4 grups que generalment seran de 3 equips. La classificació obtinguda a
l’acabament de la fase classificatòria o lligueta determinarà els encreuaments de les
eliminatòries per accedir als partits de semifinals i final.
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El temps de joc del partits del Campionat és, segons categoria de competició:
BENJAMÍ

2 parts de 15 minuts

FEM-BENJAMÍ

2 parts de 15 minuts

ALEVÍ

2 parts de 20 minuts

INFANTIL

2 parts de 20 minuts

FEM16

2 parts de 20 minuts

JUVENIL

2 parts de 20 minuts

JÚNIOR

2 parts de 20 minuts

Els jugadors que disputin el Campionat de Catalunya no els hi seran computades les
targetes blaves que portin acumulades en fases anteriors de la competició.
Si un jugador o entrenador es troba complint una sanció de fases anteriors, aquesta
continuarà tenint vigència per al Campionat i no podrà participar-hi fins que s’hagin
complert el total de partits de la sanció imposada.
El compliment de les sancions imposades durant el Campionat repercutirà a la resta
de competicions de la competició o temporada en curs així com de la que segueix.
L’acumulació de 3 targetes blaves a un mateix jugador o entrenador durant diferents
partits del Campionat comportarà un partit de sanció que es complirà al següent
partit que hagi de jugar el seu equip. Una vegada finalitzat aquest cicle de targetes,
cada nova targeta blava comportarà un partit de sanció.
L’acumulació de 3 targetes blaves a un mateix jugador o entrenador durant el partit
en joc determinarà la subsegüent targeta vermella per acumulació, la qual significarà
l’exclusió definitiva del jugador o entrenador per a la resta del partit. Aquesta targeta
vermella comportarà un partit de sanció, que serà el següent que hagi de jugar el
seu equip, i aquestes 3 targetes blaves no s’afegiran al cicle d’acumulades al llarg
del Campionat.
Si un jugador, entrenador, delegat o auxiliar veu la targeta vermella directa en un
partit, a més de l’expulsió per a la resta del partit, no podrà jugar ni estar a la
banqueta en el proper encontre que disputi el seu equip.
Una vegada revisada l’acta arbitral, el CCDE de guàrdia farà arribar la sanció
imposada al representant del CCd’HP o delegat federatiu present al Campionat.
En cap cas es podrà demanar per part dels equips la suspensió cautelar de la sanció
per a un jugador, entrenador, delegat o auxiliar.
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En cas d’empat a punts entre dos o més equips a l’acabament de la lligueta o fase
classificatòria del Campionat, es resoldrà segons el que estipula l’ ANNEX 5 d’aquest
Protocol.
En aquest sentit, la normativa referent a la diferència de gols que s’aplica a tots els
partits de lliga durant la temporada per a les competicions de categories BENJAMÍ,
FEM-BENJAMÍ, FEM16 i ALEVÍ no es tindrà en compte ni s’aplicarà als partits de la
lligueta classificatòria de cap dels campionats d’aquestes 4 categories.
En cas d’empat a gols a l’acabament dels partits per al 11è/12è, 9è/10è, 7è/8è,
5è/6è o 3er/4rt lloc:
➢ Es realitzarà una sèrie de tres (3) faltes directes per equip en la què cada
llançament el farà un jugador diferent. A la pista només hi podran ser, a més
dels porters, els jugadors designats per a llençar les faltes.
➢ Si acabada la primera sèrie de tres (3) faltes persisteix l’empat, es realitzarà
una segona sèrie en la què es llençarà una falta directa per equip fins a
desempatar. En aquesta segona sèrie, cada llançament el podrà realitzar el
mateix jugador cada vegada. A la pista només hi podrà ser, a més del porter,
el jugador designat.
En cas d’empat a gols a l’acabament dels partits de les Semifinals (SF1 i SF2) i de la
Final (1er/2on), es jugarà una pròrroga de 5 minuts sense gol d’or:
➢ Si acabada aquesta pròrroga persisteix l’empat, es realitzarà una sèrie de cinc
(5) faltes directes per equip en la què cada llançament el farà un jugador
diferent. A la pista només hi podran ser, a més dels porters, els jugadors
designats per a llençar les faltes.
➢ Si acabada la primera sèrie de cinc (5) faltes persisteix l’empat, es realitzarà
una segona sèrie en la què es llençarà una falta directa per equip fins a
desempatar. En aquesta segona sèrie, cada llançament el podrà realitzar el
mateix jugador cada vegada. A la pista només hi podrà ser, a més del porter,
el jugador designat.
Per a tot allò que no estigui regulat en aquest reglament, s’aplicarà en cada cas la
normativa existent al respecte.
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