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RECORDATORI DE NORMES

[1] Normativa especial per a les categories prebenjamí i prebenjamí
iniciació

La durada dels partits serà de 3 parts de 10 minuts cadascuna (temps
real de joc). Cada equip podrà demanar un temps mort a cada part.
A la tercera part del partit els equips jugaran al mateix camp que a la
segona part.
El temps de descans entre les parts serà de 5 minuts.
El resultat del partit serà la suma de les parts empatades o guanyades
per cada equip, a raó d’un punt per a cada part guanyada o
empatada. A l’acta del partit no s’indicaran els gols de cada part sinó
els punts obtinguts com a resultat final. En iniciar-se cada part, el
marcador es situarà a zero.
Tots els jugadors inscrits a l’acta hauran de jugar com a mínim una de
les parts sencera (excepte en cas de lesió).
Abans de començar el partit, l’àrbitre haurà de presentar el full de
control d’alineació en blanc (adjunt amb aquesta circular) per tal que
sigui degudament emplenat i signat pels delegats dels dos equips. En
cas d’incompliment d’aquesta norma, l’àrbitre ho farà constar en el
apartat d’observacions de l’acta.

[2] Alineació de jugadors en equips de categoria superior

2.1. Categories mixtes
•

Prebenjamí iniciació: podran alinear-se per partit fins a 4
jugadors/res (inclòs porter) d’aquesta categoria en equips
prebenjamins del mateix club, sense cap limitació en quant a
nombre d’encontres.

•

Prebenjamí: podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors/res
(inclòs porter) d’aquesta categoria en equips benjamins del
mateix club, sense cap limitació en quant a nombre d’encontres.

•

Benjamí: podran alinear-se fins per partit a 4 jugadors/res
(inclòs porter) d’aquesta categoria en equips alevins del mateix
club, sense cap limitació en quant a nombre d’encontres.

•

Aleví: podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors/res (inclòs
porter) d’aquesta categoria en equips infantils del mateix club,
sense cap limitació en quant a nombre d’encontres.

•

Infantil: podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors/res (inclòs
porter) d’aquesta categoria en equips juvenils del mateix club,
sense cap limitació en quant a nombre d’encontres.

•

Juvenil: podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors (inclòs
porter) d’aquesta categoria en equips júniors i sèniors del mateix
club, sense cap limitació en quant a nombre d’encontres.
Si bé la categoria juvenil és mixta, les jugadores d’aquesta
categoria no podran jugar sota cap circumstància en equips
júniors i sèniors masculins del mateix club.

Nota: es recorda que l’apartat 1 de la Nota Informativa núm. 85, amb
data del 08/09/10, exposa detalladament la norma específica existent
per a l’alineació de jugadores (categories d’hoquei patins femení).

2.2. Categories masculines
•

Júnior: els jugadors d’aquesta categoria podran alinear-se en
equips sèniors del mateix club, sense cap tipus de restricció.

•

Sèniors: els clubs que disposin de més d’un equip sènior
participant en diversos nivells de la competició (Nacional
Catalana, 1ª Catalana i 2ª Catalana) podran alinear a cada partit
amb l’equip superior fins a 4 jugadors sèniors vinculats als
equips sèniors de nivell inferior.

Restriccions: aquesta autorització es limita a un màxim de 6
partits per als jugadors de pista i a 10 partits per als porters. Si
s’excedís dels esmentats límits, el jugador/porter afectat es
considerarà a tots els efectes de l’equip superior i haurà de
subscriure la llicència corresponent al nou nivell de la competició.
Nota: per acord de l’Assemblea General de la Federació Catalana
de Patinatge amb data 17/12/97, s’autoritza als porters amb
llicència o fitxa de Nacional Catalana, 1ª Catalana i 2ª Catalana
per a que durant la temporada en joc puguin alinear-se
indistintament per a disputar partits d’ambdues competicions
sèniors (catalana i estatal) sense limitació màxima en quant a
nombre d’encontres.
•

Sub 23: els clubs podran utilitzar els seus jugadors sèniors
menors de 23 anys en tots els equips sèniors, sense límit de
partits i sense pèrdua de la categoria inicial d’inscripció, d’acord
amb les normes següents:
 Que el jugador sènior sigui menor de 23 anys a l’1 de juliol,
data d’inici de la temporada.
 Que el club acrediti oficialment una antiguitat mínima de 2
anys del jugador en el propi club.
 Que el jugador podrà alinear-se en equips de nivell superior
al de la categoria inicial d’inscripció.
 Que el jugador no podrà participar en equips de nivell
inferior al de la categoria inicial d’inscripció.
 Que la transgressió d’aquestes normes serà considerada
com a alineació indeguda a efectes jurídics.
Font: Reglament General de Competicions i Bases Generals de Competició

[3] Clubs amb més d’un equip per categoria

Tots els equips de la mateixa categoria d’un mateix club hauran d’estar
identificats i diferenciats amb les lletres de l’abecedari (A, B, C, etc.)
Les llicències federatives dels jugadors vinculats a cadascun d’ells
hauran de mostrar clarament a quin equip pertanyen (A, B, C, etc.), per
a la correcta identificació dels jugadors.
Aquests jugadors, sigui quina sigui la lletra que tingui la fitxa, només
podran donar suport a la categoria superior però mai alinear-se amb els
altres equips de la mateixa categoria i competició.
L’incompliment d’aquesta norma es sancionarà amb l’aplicació de
l’article 21 del Reglament de Disciplina Esportiva.

[4] Nota informativa del Comitè de Competició

S’adjunta amb aquesta circular document emès pel Comitè de
Competició sobre els següents punts:
•
•

Imposició i efectes de les sancions: targeta vermella directa.
Certificats mèdics.

[5] Regles de joc d’hoquei patins: article 6, apartat 3

Actes i procediments preliminars al joc: impossibilitat d’ús de la
pista de joc.
3. Quan es produeixi la impossibilitat, temporal o definitiva, d’ús de la
pista de joc, els àrbitres han de concedir un marge de 15 (quinze)
minuts, després dels quals –i en el cas que es mantingui aquesta
impossibilitat– s’hauran de complir els procediments següents:
3.1. Si es constatés l’existència d’un motiu de força major –avaria greu
en la illuminació, inundació o pista relliscosa, etc.– que impedeixi la
utilització de la pista del joc inicialment marcada, el partit s’haurà de
fer en un recinte alternatiu, i els àrbitres, a aquest efecte, concediran
un marge addicional de 90 (noranta) minuts, que inclou ja el temps de
trasllat dels equips d’un recinte a un altre.
3.2. Si la impossibilitat d’utilització del recinte de joc es produeix per
força d’avaria o deficiència reparable, o perquè s’hi està disputant un
altre partit, els àrbitres concediran un marge addicional de 30 (trenta)
minuts perquè el joc es pugui iniciar.
3.3. Si, en qualsevol dels casos esmentats en els punts anteriors
d’aquest article, es constatés que, després d’acabat el marge addicional,
no ha estat possible resoldre la situació en qüestió, els àrbitres
informaran els equips que el partit no es durà a terme i registraran en
l’acta del partit corresponent una informació detallada sobre els fets que
han determinat la seva decisió.
3.4. Si se supera el problema i es pot jugar el partit, els àrbitres hauran
de concedir 15 (quinze) minuts perquè els dos equips puguin fer el seu
escalfament a la pista, temps que es comptarà a partir de l’hora en què
la pista es posa a disposició per jugar el partit.

Federació Catalana de Patinatge – Comitè Català d’Hoquei Patins

