Centre d’esports Arenys de Munt Secció
hoquei patins

Manual del delegat

Descripció de les tasques del delegat
El delegat és la persona que ha de prestar l’atenció necessària a l’equip amb la
finalitat de vetllar per un bon ambient social, una bona organització en l’aspecte
esportiu i que l’equip doni una bona imatge de la nostra entitat a tot arreu on vagi.
Per tant, el delegat té una responsabilitat molt important i duu a terme una sèrie de
tasques imprescindibles per al bon funcionament del seu club. Aquest manual
intenta desglossar els punts més importants de les seves funcions.
Rol i responsabilitat del delegat
El delegat és un representant del seu equip, especialment quan l’equip juga fora de
casa, i és responsable per totes les qüestions que l’afecten (excepte les de caire
esportiu). Per tant, s’ha de comportar de manera respectuosa en tot moment amb
els equips contraris (jugadors i pares i mares) i amb l’àrbitre i evitar incidències al
màxim possible. Tenint en compte aquest aspecte, el delegat ha de promoure dintre
del seu equip el respecte cap als companys, altres equips, àrbitres, el públic i el club
contrari. Ha de vetllar perquè els jugadors i pares i mares compleixin les normes
internes del club i informar el coordinador esportiu de qualsevol incidència.
El delegat ha d’explicar als jugadors, pares i mares del seu equip el seu paper, en cas
de dubte, i estar pendent dels comentaris, les queixes o les necessitats que tinguin.
Els delegats també han de vetllar perquè:
 Els equips, tant el local com el visitant, compleixin la normativa específica de
la competició.
 Coneguin al màxim (possible) els reglaments de la Federació (Vegeu Annexos
1 – 7) i les competicions en què participa l’equip per si es produeixen errors o
incidències.
 Acompanyin l’equip tant als partits de casa com els que es juguen fora. En cas
de no poder s’ha de buscar un substitut.
 Tot l’equip tingui la informació que vagi adreçada a l’equip (calendari de
competició, loteria de Nadal, torneigs, canvis de dates, etc.).
 El seu equip tingui un farmaciola (Vegeu Annex 7 per consells per a primers
auxilis).
 El seu equip tingui bidons d’aigua per a cada jugador.
Subdelegat
Amb les noves regles de joc i la incorporació del marcador de faltes, es fa
imprescindible l’existència de dues persones a les taules de tots els partits perquè
controlin el temps i les faltes d’equip. Per tal que es puguin celebrar els partits, els
comitès d’hoquei patins i àrbitres recomanen el següent:
 que el delegat o subdelegat de l’equip local es responsabilitzi del cronòmetre;
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que el delegat o subdelegat de l’equip visitant porti el control de les faltes
amb el marcador i el full de seguiment.
Com a conseqüència d’aquestes innovacions, és molt recomanable que cada equip
esculli un subdelegat per ajudar el delgat, fer el cronòmetre i substituir el delegat
quan aquest no hi pot ser.
Documentació
Els delegats han de portar:
 la llicència que el club els ha proporcionat i que els acredita com a tals per
representar-la formalment;
 les fitxes i les fotocòpies compulsades dels DNI de l’equip en perfecte ordre, i
portar-les als partits;
 el calendari complet de competició;
 documentació de l’assegurança, per si algun nen ha d’anar a un centre mèdic.
Els delegats...
 Faran les protestes a l’acta que siguin necessàries i comprovaran que les
dades que hi figuren són correctes.
 Col·laboraran en la redacció dels “protestos” i lliuraran l’acta cada setmana a
la secretaria del club (com a norma general sempre es protesta l’acta quan
ensenyen una targeta vermella directa a un del nostres jugadors).
Comunicació
Els delegats han d’establir vies de comunicació amb el seu equip per evitar
malentesos. Es suggereix que cada pare i mare tingui el correu electrònic i el numero
de mòbil i línia fixa de cada persona del seu equip.
S’ha de comunicar les baixes i substitucions dels jugadors i transmetre als pares dels
jugadors o jugadors els possibles canvis d’horaris tant d’entrenament com d’hora de
joc de partit.
El delegat ha de canalitzar les comunicacions entre equip i junta per tal de solucionar
problemes, situacions i queixes a través del representant dels delegats.
Cada setmana el delegat ha de penjar la convocatòria del partit i confirmar la
presència de tots els jugadors. També s’haurà de treure la convocatòria després i
deixar l’espai al taulell net i polit.
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Desplaçaments
Els delegats han de coordinar els desplaçaments als partits i les competicions,
indicant l’hora i el lloc de convocatòria, informant-se sobre la ruta a seguir i que hi
hagi prou cotxes per al viatge. L’equip hauria d’arribar amb temps per canviar-se i fer
l’escalfament correcte. Recomanem un mínim de 45 minuts abans del partit. El
delegat confirmarà que tot l’equip sap com i quan ha d’anar al lloc del partit i que
ningú es perd pel camí. S’ha de tenir en compte els diferents estils de conducció i
comprovar, si l’equip segueix un cotxe “líder”, que tothom hi és.

Equipaments
El delegat tindrà cura de la bona imatge de la nostra entitat tant en els partits de casa
com els de fora, i procurarà que l’equip faci ús de la roba identificativa del club
(xandall, samarreta, etc.). Estarà pendent que tot l’equip porti una segon
equipament per coincidència de colors amb l’equip contrari.
A la pista
El delegat local és la màxima autoritat a la pista abans, durant i després del partit, per
tant vetllarà perquè l’enfrontament es desenvolupi amb la màxima correcció
possible.
Els partits a casa haurà de buscar algun responsable per portar el cronòmetre, així el
delegat podrà fer millor les seves funcions. Als partits a casa, ha de ser a pista 15
minuts abans que la resta de l’equip per, juntament amb l’encarregat de les
instal·lacions, informar els jugadors de l’assignació dels vestidors i preparar la rebuda
de l’equip rival i l’àrbitre.
El delegat ha de rebre l’àrbitre i estar pendent de les seves instruccions per
comunicar-les als dos equips. L’ha d’acompanyar a la sortida del terreny de joc i a la
retirada, quan s’acabi el partit. Igualment, atendrà l’àrbitre en el que necessiti i
l’ajudarà a omplir les actes si aquest ho sol·licita i li farà efectiu el pagament de la
factura, després de comprovar que l’import sigui el correcte.
Vestidor
Els delegats han de gestionar el vestidor i parar atenció en tot el que hi faci falta.
També el gestionarà en els partits a fora i procurarà que el vestidor quedi en les
mateixes condicions. Tindrà cura del material de l’equip durant els partits, el tancarà
mentre s’està jugant i guardarà les boles durant la disputa del partit. El delegat s’ha
quedar fins que l’últim jugador hagi deixat el vestidor.
El delegat també ha de comunicar totes les incidències que es poden produir al
vestidor entre jugadors a l’entrenador. Ha de ser un canal de representació per als
pares davant de l’entrenador i si ha obtingut una resposta davant del coordinador
esportiu, i/o la junta esportiva, si escau.
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Entrenador
El delegat serà el representant dels jugadors i pares i mares davant de l’entrenador
per tal de comunicar assumptes esportius i/o personals, segons el cas. El delegat ha
d’esperar la plena cooperació per part de l’entrenador i en cas contrari ha d’informar
el coordinador esportiu i/o la junta esportiva del problema.
Reunions i representació
Els delegats poden ser convocats a reunions de junta directiva o a una reunió de
delegats. També es farà una reunió per elegir un representant dels delegats per fer
una reunió anual amb la Junta del Club. Els delegats també poden convocar els pares
i mares del seu equip per fer reunions i representar el seu equip davant del
coordinador esportiu i/o la junta esportiva.
Formació
Els delegats tenen dret a demanar formació per part del club per ajudar-los en les
seves tasques. Cada nou delegat tindrà un procés de formació amb el representant
dels delegats o un delegat experimentat.
Regles del joc i bases de competició
Es pot trobar tot la informació relacionada amb el joc d’hoquei patins al següent
enllaç:
http://www.fecapa.cat/contingut.php?territorial=Comit%C3%A9s&contingut=
reglaments&comite=hoquei%20patins
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ASSEGURANÇA TEMPORADA 2017-2018
NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT  L’assistència mèdica garantida a la
pòlissa, la prestarà el centre mèdic o facultatiu concertat per MÚTUACAT. Per
accedir-hi cal seguir els passos següents:
1.

Omplir degudament el document de comunicació
d'accidents que haurà de ser signat i segellat per la
federació, club o entitat esportiva corresponent.

2.

Posar en coneixement de la mútua l’accident, trucant al
Centre d’Atenció 24 hores de MÚTUACAT, telèfon 902 934
623 o bé al 932 533 893. L’accident ha de ser comunicat
immediatament després de la seva ocurrència.
 A la comunicació telefònica ha de facilitar-se:
- Les dades personals del lesionat.
- Les dades del Club o Entitat Esportiva al qual
pertany.
- La data i forma d’ocurrència.
- Els danys físics.

 Una vegada recollides aquestes dades, s’haurà de
remetre el comunicat d’accident a MÚTUACAT a
l’adreça electrònica: federacions@mutuacat.cat. O
bé via WhatsApp al número 608 169 580.

3.

4.

El federat lesionat, podrà acudir al centre mèdic concertat
aportant el comunicat d’accident degudament emplenat. ÉS
IMPRESCINDIBLE per rebre assistència que al comunicat hi
consti EL NÚMERO D’EXPEDIENT.
Només en cas d’URGÈNCIA VITAL, el lesionat podrà rebre
l’assistència mèdica d’urgència vital al centre sanitari més
pròxim. MÚTUACAT es farà càrrec de les factures derivades
de l’assistència d’urgència prestada màxim en les primeres
24 hores des de l’ocurrència de l’accident.

Una vegada superada la primera assistència d’urgència, el lesionat haurà de ser
traslladat a un centre mèdic concertat per continuar el seu tractament.
En cas de permanència en un centre mèdic NO CONCERTAT, MÚTUACAT no assumirà
el pagament de les factures que se’n derivin.
Es necessitarà l’autorització prèvia de la mútua per totes les visites, proves,
rehabilitació, intervencions, tractaments i/o qualsevol acte mèdic necessari pel
seguiment de la lesió. Aquesta autorització s’haurà de sol·licitar a
federacions@mutuacat.cat, als telèfons 902 934 623 / 932 533 893 o bé via
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WhatsApp al número 608 169 580, adjuntant-hi l’informe mèdic detallat i la petició
corresponent.
Posteriorment s’haurà de remetre a MÚTUACAT l’informe del resultat de les proves,
així com els informes successius de l’evolució del pacient.
Qualsevol prova, tractament i/o intervenció realitzada sense l’autorització prèvia de
Mútuacat, correrà a compte de l’assegurat.
En cas d’estar en procés de recuperació d’una lesió, el federat haurà de seguir les
pautes mèdiques recomanades. En cas contrari Mútuacat no es farà càrrec de
l’atenció mèdica d’un possible nou accident esportiu o seguiment del mateix.
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