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Les Bases de la Competició han de ser confeccionades pel Comitè Català d’Hoquei Patins
(a partir d’ara, CCd’HP) d’acord amb el calendari esportiu aprovat per l’Assemblea General
de Clubs de la Federació Catalana de Patinatge (a partir d’ara, FCP), segons l’article 2.11
del Reglament General de Competició (a partir d’ara, RGC).
Les normes que consten en aquestes Bases de la Competició prevalen sobre qualsevol altra
reglamentació. Durant la temporada, el CCd’HP podrà publicar les notes informatives o
circulars que consideri necessàries a fi de complementar i/o modificar-ne el seu contingut.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS APLICABLES A TOTES LES COMPETICIONS

1.1

COMPETICIONS OFICIALS D’ÀMBIT CATALÀ I TERRITORIAL

Tenen la consideració d’oficials les competicions d’hoquei sobre patins següents:

1.1.1 Competicions masculines i mixtes
•

Hoquei Lliga Catalana

•

Lligues catalanes sèniors

•

Súpercopa de Nacional Catalana

•

Copa Generalitat de Nacional Catalana

•

Copa de la Lliga de Primera Catalana

•

Copa de la Lliga de Segona Catalana

•

Lliga Catalana de Veterans (LCV)

•

Súpercopa de la Lliga Catalana de Veterans (LCV)

•

Final a quatre de la Lliga Catalana de Veterans (LCV)

•

Lligues i eliminatòries classificatòries per als Campionats de Catalunya d’hoquei
base

•

Lligues i eliminatòries classificatòries per a la Copa Federació d’hoquei base

•

Fases finals dels Campionats de Catalunya d’hoquei base

•

Fases finals de la Copa Federació d’hoquei base

•

Lligues i eliminatòries classificatòries per als Campionats Territorials d’hoquei base

•

Campionats Territorials d’hoquei base

1.1.2 Competicions femenines
•

Lligues catalanes sèniors

•

Copa Generalitat de Nacional Catalana

•

Súpercopa de Nacional Catalana

•

Copa de la Lliga (Pendent d’inscripcions)

•

Lligues i eliminatòries classificatòries per als Campionats de Catalunya d’hoquei
base

•

Lligues i eliminatòries classificatòries per a la Copa Federació d’hoquei base

•

Fases finals dels Campionats de Catalunya d’hoquei base

•

Fases finals de la Copa Federació d’hoquei base

1.2

CELEBRACIÓ DE LES COMPETICIONS

1.2.1 Disputa de les competicions
Les competicions podran disputar-se:
➢

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

➢

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

1.2.2 Sistema bàsic de puntuació
El sistema de puntuació per a les competicions tutelades per la FCP que es disputin en
forma de lliga serà el següent: s’han d'assignar tres (3) punts al guanyador d’un partit,
zero (0) punts al perdedor i un (1) punt a cada equip en cas d’empat a gols.

1.2.3 Resultat per diferència de gols
Amb l’objectiu d’evitar que els partits de les categories benjamí, aleví, FEM12, FEM14 i
FEM16 finalitzin amb una gran diferència de gols, motivada per l’obtenció d’un millor goal
average per part dels equips de nivell superior, s’aprova a l’Assemblea General de Clubs
del 28/06/14 limitar a 10 gols, com a màxim, la diferència en el resultat final dels partits.
És a dir, el partit es celebrarà normalment fins al final del temps reglamentari, però el
resultat final es limitarà a una diferència màxima de 10 gols, que s’afegiran als gols
aconseguits per l’equip perdedor. Exemple: si a l’acabament del temps de joc el marcador

és de 20 a 2, el resultat final que s’anotarà en l’acta del partit serà de 12 a 2.
En aquest cas no s’aplica el càlcul del goal average per establir la classificació dels equips
sinó la diferència de gols. Aquesta norma no s'aplicarà a les eliminatòries ni a les fases
finals dels campionats de Catalunya.

1.2.4 Resolució dels empats
Els empats a punts a la classificació final de les competicions disputades pel sistema de
lliga es resoldran segons el que estipula l’article 2.34 del RGC (vegeu ANNEX I).
En les competicions en què es requereix un equip vencedor, si aquestes acaben en empat
a gols, es resoldran segons el que estipula la normativa referent a les eliminatòries a doble
partit (vegeu ANNEXOS II i III).

1.2.5 Criteri per definir millors equips classificats (coeficient)
Per tal de definir els millors equips classificats per a jugar la fase següent segons la
quantitat de grups existent a cada competició, es tindrà en compte el següent criteri de
coeficients obtinguts:
1er)

El que resulti de dividir els punts obtinguts (P) i els partits jugats (PJ)

2on)

El que resulti de dividir els gols marcats o gols a favor (GF) i els gols encaixats
gols en contra (GC)

1.3

ÀRBITRES, DELEGAT FEDERATIU i DELEGAT DE PISTA

o

1.3.1 Àrbitres
Si no s’especifica el contrari, les despeses arbitrals seran a càrrec dels participants en la
competició de què es tracti.
Les quantitats establertes en concepte de despeses arbitrals (vegeu ANNEX IV) s’hauran
d’abonar sense excepció per transferència bancària a la FCP segons procediment establert
a l’Assemblea General de Clubs del 28/06/14.

1.3.2 Delegat federatiu
Qualsevol club podrà sol·licitar per escrit a la FCP, amb 7 dies d’antelació al de la seva
disputa, la designació d’un delegat federatiu per a un determinat partit, assumint les
despeses que això comporti (desplaçament i dret):
•
•

Tarifa del servei de delegat federatiu
Viatge (despeses de desplaçament)

90,00 €
10,00 € + 0,30 €/km

El CCd’HP podrà designar un delegat federatiu per a un partit o competició, sempre que,
per les circumstàncies de l’esdeveniment esportiu, ho consideri oportú. En aquests casos,
el cost serà assumit per la FCP.
En acabar el partit, el delegat federatiu estarà obligat a remetre un informe de les
incidències registrades durant l’encontre a la FCP.

1.3.3 Delegat de pista
El club local designarà 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 al seu braç esquerra.
D’acord amb l’article 2.49 del RGC, en línies generals, el delegat de pista haurà de
respondre del bon ordre i la seguretat en la celebració dels partits.

1.4

TAULA D’ANOTACIONS I CRONOMETRATGE

En totes les pistes de joc s’haurà de col·locar, adossada a la tanca i a l’altura de la línia de
mig camp, una taula amb dues cadires que hauran de ser ocupades per l’anotador i el
cronometrador del partit.
A un costat i a l’altre d’aquestes, s’hauran d'asseure els delegats dels equips.
Al costat dels dos laterals de la taula s'hauran de col·locar dues cadires que únicament
podran ser ocupades pels jugadors durant el compliment de sancions temporals.
A la taula d’anotacions hi haurà d’haver:
➢

Un cronòmetre i el cronometrador

➢

Un marcador de faltes i la persona que en porti el control

Si hi manca algun d’aquests elements, l’encontre no es podrà disputar.
Els comitès tècnics d’hoquei sobre patins i d’àrbitres consideren imprescindible l’existència
de dues persones que controlin el temps de joc i les faltes d’equip:
➢

El delegat, subdelegat o auxiliar de l’equip local s’haurà de responsabilitzar del
cronòmetre.

➢

El delegat, subdelegat o auxiliar de l’equip visitant s’haurà d’encarregar del control
de les faltes ama el marcador i el full de seguiment.

Si per força major, alguna d’aquestes funcions no pot quedar coberta inicialment pels
delegats, subdelegats o auxiliars dels equips que disputin el partit, serà responsabilitat del

club local (el seu delegat de pista) designar una persona de la seva entitat per tal que la
cobreixi, i s’haurà de deixar constància escrita d’aquesta circumstància en l’acta. Si
finalment encara no és possible cobrir totes aquestes funcions de control, l’encontre no es
podrà jugar.

1.5

ALINEACIÓ DE JUGADORS/ES EN COMPETICIONS OFICIALS

1.5.1 Consideracions generals
Per participar en les competicions oficials cal tenir la llicència en vigor.
No s’admetrà cap jugador, tècnic, delegat o auxiliar sense la llicència federativa vàlida i
vigent per a la present temporada.
Si un equip es presenta al partit sense el mínim de jugadors amb fitxa federativa vàlida
per començar l’encontre, aquest no és podrà disputar.
A més, l’article 1.79 del RGC estableix que la presentació de la llicència federativa
acompanyada del DNI o document que legalment el supleixi, és obligatòria per a totes les
competicions.
Aquestes incidències s’hauran de traslladar al Comitè Català de Competició i Disciplina
Esportiva (a partir d’ara, CCDE) per tal que les resolgui segons la normativa vigent.

1.5.2 Clubs amb més d’un equip a la mateixa categoria
Els esportistes hauran d’indicar en la llicència federativa la lletra de l’equip en el qual hagin
estat inscrits per a la present temporada.
Així doncs, en totes les fitxes de jugadors que es presentin a l’àrbitre abans de l’inici d’un
partit, haurà de constar i aparèixer la subcategoria ÚNIC, A, B, C, ... segons correspongui
a cada equip.
Aquests jugadors, sigui quina sigui la lletra que consti a la seva llicència, només podran
donar suport a la categoria immediatament superior però mai alinear-se amb altres equips
de la mateixa categoria.
L’incompliment d’aquesta norma haurà de ser sancionada amb l’aplicació de l’article 52 del
Reglament de Disciplina Esportiva (a partir d’ara, RDE).

1.5.3 Alineació de jugadors/es a categories superiors
1.5.3.1 Categories mixtes
D’acord amb l’article 2.29 del RGC, els jugadors que per la seva edat siguin de les
categories de PB-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.
PREBENJAMÍ-INICIACIÓ:
Podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors (inclòs el porter) d’aquesta categoria en
equips prebenjamins del mateix club, sense cap limitació quant a número d’encontres.
PREBENJAMÍ:
Podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors (inclòs el porter) d’aquesta categoria en
equips benjamins del mateix club, sense cap limitació quant a número d’encontres.
BENJAMÍ:
Podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors (inclòs el porter) d’aquesta categoria en
equips alevins del mateix club, sense cap limitació quant a número d’encontres.
ALEVÍ:
Podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors (inclòs el porter) d’aquesta categoria en
equips infantils del mateix club, sense cap limitació quant a número d’encontres.
INFANTIL:
Podran alinear-se per partit fins a 4 jugadors (inclòs el porter) d’aquesta categoria en
equips juvenils del mateix club, sense cap limitació quant a número d’encontres.
JUVENIL:
Podran alinear-se per fins a 4 jugadors (inclòs el porter) d’aquesta categoria en equips
júniors i sèniors del mateix club, sense cap limitació quant a número 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.
1.5.3.2 Categories masculines

JÚNIOR:
Els jugadors d’aquesta categoria podran alinear-se en equips sèniors del mateix club, sense
cap tipus de restricció.
SÈNIOR:
Els clubs que disposin de més d’un equip sènior participant en diversos nivells de la
competició (Nacional Catalana, Primera Catalana i Segona Catalana) podran alinear a cada
partit amb l’equip superior fins a 4 jugadors sèniors vinculats als equips sèniors de nivell
inferior.

Aquesta autorització es limita a un màxim de 6 partits per als jugadors de pista. Si
s’excedeix aquest límit , el jugador que hagi estat alineat en un equip superior del seu
club, ja sigui en la competició sènior catalana o estatal, es considerarà a tots els efectes
de l’equip superior i haurà de subscriure la llicència corresponent al nou nivell de
competició.
Quan es tracti dels equips de la categoria Nacional Catalana, considerada d’ascens directe
a les competicions de nivell estatal, només podran alinear-se esportistes amb llicències
tramitades abans del 16 de gener de la temporada en curs.
Per acord de l’Assemblea General de la FCP del 17/12/97, s’autoritza els porters amb
llicència o fitxa de Nacional Catalana, Primera Catalana i Segona Catalana per a que durant
la temporada en joc puguin alinear-se indistintament per disputar partits d’ambdues
competicions sèniors (catalana i estatal) sense limitació màxima quant a nombre
d’encontres.
SUB-23:
Els clubs podran alinear els seus jugadors menors de 23 anys en tots els equips sèniors,
sense límit de partits sense pèrdua de la categoria inicial d’inscripció, d’acord amb les
condicions i normes següents:
➢

Que el jugador sènior sigui menor de 23 anys el dia 1 de juliol, data d’inici de
la temporada.

➢

Que el club acrediti oficialment una antiguitat mínima de 2 anys seguits (els 2
últims) o de 5 anys del jugador al mateix club.

➢

El jugador podrà ser alineat en equips de nivell superior al de la categoria inicial
d’inscripció.

➢

El jugador no podrà participar en equips de nivell inferior al de la categoria inicial
d’inscripció.
1.5.3.3 Nivells de competició femenins

MINIFEM:
Podran participar en aquest nivell les jugadores de categoria i fitxa PB-iniciació i
prebenjamí.
Podran alinear-se per partit fins a 4 jugadores (inclosa la portera) d’aquest nivell en equips
FEM12 del mateix club, sense cap limitació quant a número d’encontres.
Les jugadores d’aquest nivell no podran reforçar sota cap circumstància ni excepció als
equips sènior del mateix club en competició femenina.
FEM12:
Podran participar en aquest nivell les jugadores de categoria i fitxa benjamí.

Les jugadores d’aquest nivell podran alinear-se en equips FEM14 del mateix club, sense
cap limitació quant a número d’encontres.
Les jugadores d’aquest nivell no podran reforçar sota cap circumstància ni excepció als
equips sènior del mateix club en competició femenina.
FEM14:
Podran participar en aquest nivell les jugadores de categoria i fitxa aleví.
Les jugadores d’aquest nivell podran alinear-se en equips FEM16 del mateix club, sense
cap limitació quant a número d’encontres.
Les jugadores d’aquest nivell podran alinear-se amb equips sèniors del mateix club, sense
limitació en nombre de partits.
Les jugadores vinculades no podran reforçar sota cap circumstància ni excepció als equips
sènior del mateix club en competició femenina.
FEM16:
Podran participar en aquest nivell les jugadores de categoria i fitxa infantil.
Les jugadores d’aquest nivell podran alinear-se amb equips sèniors del mateix club, sense
limitació en nombre de partits.
Les jugadores vinculades no podran reforçar sota cap circumstància ni excepció als equips
sènior del mateix club en competició femenina.
JUVENIL i JÚNIOR:
Donat que encara no existeixen competicions d’aquestes categories, les jugadores juvenils
i júniors podran integrar-se en equips sèniors femenins del mateix club, sense cap tipus
de restricció.
La figura de la vinculació no es contempla ni s’autoritza sota cap circumstància per a
jugadores d’aquestes categories i edats.

1.5.4 Inscripció en acta de jugadors/es d’altres categories
Per a un millor control del que disposa el RGC, pel que fa a la inscripció en l’acta de jugadors
en equips de categoria superior, els àrbitres han de consignar a la casella corresponent si
el jugador és sènior (“S”), júnior (“J”), juvenil (“JV”), infantil (“I”), aleví (“A”), benjamí
(“B”), prebenjamí (“P”) o prebenjamí-iniciació (“PI”).
En els nivells de competició MINIFEM, FEM12, FEM14 i FEM16 també serà imprescindible
indicar la categoria de la jugadora i, a més, especificar si es presenta el document oficial
de vinculació en l’apartat d’observacions de l’acta.
En els partits en que s'utilitzi l'acta electrònica (eActa) la categoria apareixerà reflectida
de forma automàtica.

1.5.5 Jugadors/es estrangers/es
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 a cada llicència de jugadors extracomunitaris, hauran de ser tramitades, almenys,
llicències corresponents a tres jugadors catalans o estatals, segons l’article 2.27 del RGC.

1.5.6 Limitació en el nombre de partits que un esportista pot participar
Els esportistes podran ser alineats en un màxim de 3 partits en competicions de la FCP per
cap de setmana (de divendres a diumenge), l'alineació en qualsevol partit amb posterioritat
al mencionat màxim de partits serà considerada alineació indeguda i se'n derivaran les
conseqüències previstes en el RDE per aquest supòsit.
Excepcions: El màxim per porters serà de 4 partits. Les eliminatòries dobles en un mateix
cap de setmana, campionats de Catalunya o competicions oficials que es celebrin en el
mateix cap de setmana computaran com 1 sol partit a efecte de límit de partits alineats
per un mateix jugador.

1.6

TÈCNICS, DELEGATS I AUXILIARS

1.6.1 Tècnics
Tots els equips estaran obligats a presentar, en els partits en què participin, la llicència en
vigor d’un tècnic, que haurà de signar a l’acta del partit.
Per acord aprovat en l'Assemblea General de Clubs del 18/06/2016 en tots els partits de
categoria sènior masculina o femenina l'incompliment d'aquesta norma podrà ser sancionat
pel CCDE.
Un tècnic podrà disposar de llicència de jugador del mateix club pel qual tingui la de tècnic.
En un partit, un tècnic que tingui també llicència de jugador podrà participar en aquest i
haurà de constar en l’acta únicament en una de les dues categories, és a dir, com a tècnic
o com a jugador. En aquest cas, el club afectat haurà de presentar una altra llicència de
tècnic amb assistència al partit.

1.6.2 Delegats
Tenen la condició de delegat d’equip aquelles persones que ostenten la representació
esportiva i administrativa del seu equip.
El delegat d’equip haurà d’estar proveït de la corresponent llicència i ser inscrit en l’acta
del partit.

La funció de delegat és incompatible amb la d’esportista, tècnic o auxiliar.

1.6.3 Auxiliars
Tenen la condició d’auxiliars d’equip les persones que fan tasques complementàries d’ajuda
als esportistes i entrenadores durant el desenvolupament del joc.
L’auxiliar haurà d’estar en possessió de la corresponent llicència i ser inscrit en l’acta de
l’encontre com a tal.
Un esportista amb llicència de jugador no podrà en cap cas ocupar la plaça d’auxiliar a la
banqueta. En cap cas, els auxiliars podran fer la funció de tècnic o delegat d’equip.

1.7

CELEBRACIÓ DELS PARTITS

1.7.1 Protocol pre-partit

1.7.1.1 Per als equips
Cinc minuts abans de l’inici del partit els equips hauran d’estar a la pista completament
equipats.
Si el partit no comença a la seva hora, l’àrbitre sempre estarà obligat a anotar l’hora real
d’inici, indicant alhora el motiu del retard en l’apartat d’observacions de l’acta.
1.7.1.2 Per als àrbitres
Els àrbitres i els seus auxiliars s’hauran de personar a la instal·lació esportiva amb una
antelació mai inferior a 30 minuts a l’hora oficial d’inici de l’encontre.
Deu minuts abans del començament del partit la pista de joc i la resta d’elements tècnics
hauran d’estar revisats per l’àrbitre.
L’àrbitre no podrà inscriure en l’acta del partit aquells jugadors, entrenadors, delegats i
auxiliars que no aportin la llicència federativa i el DNI o document que legalment el supleixi.
Cinc minuts abans de l’inici de l’encontre els documents que identifiquin tota persona
inscrita en acta hauran d’haver estat examinats, llur identitat comprovada i l’acta totalment
complimentada per l’àrbitre.
En cas d'incompareixença de l’àrbitre els delegats dels equips ho notificaran al telèfon
d'urgències de cap de setmana com a mínim 20 minuts abans de l'hora oficial d'inici de
l'encontre.
Si malgrat haver-ho notificat no es comptés amb la presencia de cap àrbitre a la pista 15
minuts després de l'hora oficial, el partit s'haurà d'ajornar i no es podrà disputar. Ambdós
delegats hauran de notificar per e-mail l'ajornament del partit a la STC de la FCP que obrirà

un ajornament per tal de poder fixar nova data i hora per la celebració del partit.
En el cas de que ambdós delegats decideixin jugar el partit sense un àrbitre de la FCP,
podran fer una acta del partit i enviar-la a la STC que la traslladarà al CCDE per tal de
donar o no validesa a l’acta del partit.
En cap cas es podrà considerar valida un acta de un partit que tingui alguna afectació, tant
pels equips implicats com per a tercers equips en qualsevol competició oficial de la FCP.
1.7.1.3 Per a la taula d’anotació i cronometratge
Els responsables de la taula d’anotació i cronometratge hauran d’estar definits amb una
antelació mai inferior a 10 minuts a l’hora oficial d’inici de l’encontre.
1.7.1.4 Per a les banquetes
En tota la zona de les banquetes no podrà situar-se ningú que no tingui la corresponent
llicència en vigor.
La capacitat màxima de cada banqueta serà de 12 persones: entrenador, segon entrenador
o preparador físic, cinc jugadors, dos delegats i tres auxiliars.

1.7.2 Temps de joc
Partits prebenjamí-iniciació

3 parts de 10 minuts

Partits prebenjamí

3 parts de 10 minuts

Partits MINIFEM

3 parts de 10 minuts

Partits benjamí

2 parts de 15 minuts

Partits FEM12

2 parts de 15 minuts

Partits aleví

2 parts de 20 minuts

Partits FEM14

2 parts de 20 minuts

Partits infantil

2 parts de 20 minuts

Partits FEM16

2 parts de 20 minuts

Partits juvenil

2 parts de 20 minuts

Partits júnior

2 parts de 25 minuts

Partits sènior femení

2 parts de 20 minuts

Partits sènior masculí

2 parts de 25 minuts

El club local haurà de preveure que es disposi de temps real suficient per poder disputar
els partits previstos.
En aquest sentit, el temps mínims per la disputa dels partits hauran de ser:

•

Partits temps de joc total 30 min



temps real mínim: 1 hora

•

Partits temps de joc total 40 min



temps real mínim: 1 hora i 15 min

•

Partits temps de joc total 50 min



temps real mínim: 1 hora i 30 min

La durada del temps de descans entre les dues parts de l’encontre ha de ser de 10 minuts.
En retirar-se els equips als vestuaris, el cronometrador haurà de regular el cronòmetre de
la instal·lació a 10 minuts.
Transcorregut aquest temps, la persona responsable del cronometratge haurà de fer sonar
el senyal acústic que avisa als equips que han de reincorporar-se a la pista de joc.
Pel que fa als partits de les competicions de prebenjamí-iniciació, prebenjamí i MINIFEM,
el temps de descans entre les parts podrà ser de 5 minuts.

1.7.4 Final de partit
En finalitzar el partit, els àrbitres hauran d’acabar de complimentar l’acta dins els següents
15 minuts.
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 marcant la casella
“protesto” abans de signar amb el pin a l'acta electrònica, el capità del equip contrari haurà
de marcar la casella "assabentat" abans de signar amb el pin a l'acta electrònica.
El club del capità que hagi protestat l’acta del partit haurà de presentar un escrit on exposi
el contingut de la seva protesta, aportant les proves sobre les quals es basen les seves
manifestacions. Aquest escrit haurà d’haver arribat per correu electrònic a la Secretaria
del CCDE (comitecompeticio@fecapa.cat) abans de les 19.00 hores del segon dia hàbil
següent a la data de celebració partit.
Si el club que ha protestat no presenta un escrit, será sancionat amb una multa de 6€,
segons preveu l’RDE.

1.7.5 Inscripció en acta: llicència federativa i DNI
La presentació de la llicència federativa acompanyada del DNI o document que legalment
el supleixi serà obligatòria en totes les competicions, segons l’article 1.79 del RGC.
Seguint els acords de l’Assemblea Ordinària de la FCP celebrada del 30/06/12, els
esportistes, tècnics, delegats i auxiliars hauran d’acreditar-se tenint en compte el següent:
➢

Al document imprès de la llicència federativa hi haurà de figurar les signatures dels
representants i/o responsables així com el segell oficial del club o entitat.

➢

La caducitat de la compulsa estarà directament vinculada a la data de caducitat del
document original compulsat.

En les categories de Nacional Catalana i Primera Catalana masculines, per a que els partits
puguin iniciar-se, els equips participants hauran de presentar un mínim de 4 jugadors de
pista i de 2 porters, amb les seves respectives llicències federatives en vigor.
En la resta de categories, aquest mínim és de 4 jugadors de pista i d’un sol porter.

1.8

FRANGES D’EDAT I EMISSIÓ DE LLICÈNCIES

1.8.1 Franges d’edat dels jugadors/es

1.8.1.1 Competicions masculines i mixtes

Categoria

Any de Naixement

SÈNIOR

A partir de 1997

JÚNIOR

1998 i 1999

JUVENIL

2000 i 2001

INFANTIL

2002 i 2003

ALEVÍ

2004 i 2005

BENJAMÍ

2006 i 2007

PREBENJAMÍ

2008 i 2009

PREBENJAMÍ-INICIACIÓ

2010 i 2011

1.8.1.2 Competicions femenines

Categoria

Any de Naixement

SÈNIOR

A partir de 2001

FEM16

2002 al 2003

FEM14

2004 al 2005

FEM12

2006 al 2007

MINIFEM

2008 al 2011

1.8.2 Emissió de llicències

1.8.2.1 La llicència vinculada (hoquei base femení)
Segons les modificacions de redactat aprovades pels clubs a l’Assemblea General Ordinària
del 29/06/13, la normativa vigent sobre la vinculació de llicències per a jugadores del
femení base és la següent:
SECCIÓ 1. LES CATEGORIES
Apartat 1. Les categories de l’hoquei femení base a les quals se’ls pot aplicar la figura de
la vinculació són: PB-iniciació, prebenjamí, benjamí, aleví i infantil.
Apartat 2. Les competicions d’hoquei femení base, atenent al nombre de llicències i de
forma excepcional, poden agrupar varies de les categories esmentades a l’apartat 1 en
tantes com siguin necessàries per a poder garantir la seva viabilitat.
Apartat 3. Els òrgans federatius prendran les mesures oportunes i necessàries, tant de
reglament com de promoció, per a garantir que les competicions coincideixin, en la mesura
del possible, amb les categories especificades a l’Apartat 1.
SECCIÓ 2. LA VINCULACIÓ
Apartat 4. Atenent a l’apartat 3 de la Secció 1, els clubs que vulguin inscriure algun equip
en alguna de les competicions o nivells d’hoquei femení base, podran vincular jugadores
amb llicència federativa d’altres clubs en un mateix equip si es compleixen els següents
requisits o condicions:
➢ Que el club d’origen de la jugadora no hagi inscrit un equip en competició femenina
en el que pugui ser alineada la jugadora a vincular.
➢ Que la jugadora, atès el que disposa el punt anterior, només pugui alinearse amb
equips en competició masculina del seu club d’origen.
➢ Que la jugadora només podrà participar en competicions femenines amb l’ equip
del club que ha sol·licitat i tramitat la seva vinculació.
➢ En cas que durant la temporada es produeixin canvis que provoquin l’incompliment
dels punts anteriors, la vinculació es considerarà nul·la.
➢ Els terminis de formalització de vinculacions s’ajustarà al que disposa aquest
Reglament pel que fa a tramitació de noves llicències.
➢ El document de vinculació de jugadores haurà d’incloure la totalitat de jugadores
que podran ser inscrites en acta. El sistema de tramitació i gestió administrativa de
llicències vinculades es regularà en les bases de competició que cada temporada es
publiquen al web de la FCP.
➢ Caldrà presentar un document de vinculació per cada un dels equips en el que la

jugadora vinculada pretengui jugar.
Apartat 5. Tota vinculació de jugadores de diferents clubs a un mateix equip caldrà que
sigui formalitzada mitjançant document oficial de vinculació lliurat per la FCP, que s’haurà
d’omplir necessàriament en tots els seu paràgrafs. En tots els casos, caldrà l’autorització
del CCd’HP de la FCP per a poder fer efectiva qualsevol vinculació. Aquest vistiplau del
CCd’HP serà imprescindible per a poder participar a qualsevol de les competicions oficials
de la temporada en curs.
Apartat 6. El document oficial de vinculació haurà d’acompanyar sempre la fitxa federativa
de la jugadora i serà mostrat a l’àrbitre, per la seva validació en el moment de confecció
de l’acta, just abans del començament de cada partit.
Apartat 7. Quan a la relació de jugadores que constin en el document oficial de vinculació
hi hagi jugadores amb drets federatius que pertanyin a clubs de diferent Federació
Territorial, serà necessari el vistiplau de les territorials afectades per a poder inscriure
l’equip en competició.
Apartat 8. Els drets federatius sobre les jugadores vinculades no patiran cap modificació
ni malgrat l’existència d’una vinculació, podent aquestes participar a les competicions que
permeten l’alineació mixta en funció de la categoria que ostentin al club d’origen, sense
que el fet d’estar vinculades afecti en cap moment als seus drets o deures.
Apartat 9. Els clubs classificats per Campionats d’Espanya d’hoquei patins femení, en el
cas que durant la temporada hagin disputat la competició amb llicències vinculades d’altres
clubs, hauran de tramitar una llicència temporal per a les jugadores vinculades, que
utilitzaran exclusivament per participar en el campionat d’àmbit estatal. Una vegada
finalitzat aquest campionat, la llicència deixarà de tenir validesa a qualsevol efecte.
Apartat 10. A efectes administratius, l’equip de femení base format en part o en la seva
totalitat per jugadores vinculades serà inscrit com a equip pertanyent a un únic club i la
ubicació o adreça postal de la seva pista de joc com a local serà la mateixa durant tota la
temporada.

1.9

INSCRIPCIÓ D’EQUIPS I SORTEIG DE CALENDARIS

Els equips participants en competicions oficials de la FCP hauran de disposar d’un mínim
de tres llicències de la categoria de què es tracti o habilitades a l’efecte (article 2.26 del
RGC).
Quan un club intervingui amb més d’un equip en una mateixa categoria, haurà de
diferenciar-los entre si mitjançant una referència específica que eviti possibles equívocs. A
aquest efecte, en formalitzar les corresponents inscripcions, el club haurà d’expressar el
seu nom seguit d’una lletra diferenciadora segons l’ordre alfabètic A, B, C, D, ... (article
1.7 del RGC).
Quan un club intervingui amb un únic equip d’una determinada categoria, igualment haurà

de formalitzar i fer constar amb la paraula ÚNIC la seva inscripció.
Les categories en què els clubs podran inscriure més d’un equip en competició són de PBiniciació a júnior i Segona Catalana. Quan als nivells de competició i categories femenines,
aquesta possibilitat és de MINIFEM a FEM16 i Segona Catalana.
Si qualsevol sorteig de la competició determina que dos equips d’un mateix club
coincideixin en el mateix grup, aquests sempre s'hauran d'enfrontar a la primera jornada
de la lliga corresponent (article 2.12 del RGC).

1.9.1 Inscripció dels equips
Els clubs hauran de gestionar i formalitzar la inscripció dels equips per a la nova competició
accedint a la pàgina web de la FCP com a usuaris autoritzats de la intranet eCompetició.
Abans d’afegir les dades de contacte i de joc dels nous equips al programa, els clubs hauran
d’actualitzar totes les dades de club (president, delegat federatiu, telèfons, fax i correu de
contacte, adreça postal del club, adreça postal de la pista de joc, etc).
Tots els clubs estan obligats a participar en els partits oficials de la FCP amb l'equipació i
escut del club amb el que estan inscrits i que es fa constar en la inscripció del club.
Sense la introducció i actualització d’aquestes dades a la pantalla o menú de Dades de Club
no es podrà accedir al menú següent ni completar la gestió i tramesa de cada nova
inscripció dels nous equips a l’ explicatiu (vegeu ANNEX V).
El termini d’inscripcions i tancaments d’inscripcions es notificarà mitjançant circular durant
el mes de juliol.
A partir del tancament de inscripcions, ja no hi haurà cap possibilitat tècnica per part dels
clubs usuaris de poder afegir cap nou equip, esborrar cap registre o modificar cap dada
introduïda a l’ eCompetició durant el termini obert als clubs.
Qualsevol rectificació o modificació de les dades introduïdes per part dels clubs s’haurà de
sol·licitar a la Secretaria Tècnica de Competicions (a partir d’ara, STC) per mitjà de correu
electrònic que comuniqui o notifiqui de forma clara i concisa les dades a corregir, modificar
o afegir a les anteriorment introduïdes per part del coordinador o delegat de cada club.
Tots aquells clubs que tinguin o mantinguin algun deute econòmic de la temporada anterior
o que no hagin formalitzat el pagament dels albarans corresponents a les quotes
d’inscripció dels equips inscrits seran exclosos de forma automàtica del sorteig de
calendaris de la nova temporada.

1.9.2 Sorteig i publicació dels calendaris
El sorteig del calendari general de totes les competicions d’àmbit català de la nova
temporada serà el darrer dimecres del mes de juliol.
El nou calendari de competicions d’àmbit català resultant del sorteig es podrà consultar tot
just celebrat el sorteig, moment a partir del qual els clubs usuaris també podran començar
a gestionar a l’ eCompetició tots els ajustos horaris, permutes de jornada i canvis de data

que els siguin necessaris per tal de poder organitzar-se i planificar amb suficient antelació
el calendari per jornades de cada grup de competició així com definir i estructurar l’ordre
de joc de tots els partits que els seus equips juguin a casa.

1.9.3 Altes i baixes abans de l’inici de les competicions
Celebrat el sorteig i publicats els calendaris a la intranet, qualsevol petició de baixa (d’un
equip que ha estat formalment inscrit i sortejat en algun calendari o grup de competició)
o qualsevol sol·licitud d’alta (d’equips de nova formació que han sorgit durant l’estiu o tot
just abans de l’inici de les diferents competicions) s’haurà de fer arribar amb un escrit
formal del club signat per un responsable o representant de l’entitat per mitjà de correu
electrònic adreçat a la STC (h-patins@fecapa.cat) abans de les 23.59 hores del primer
divendres del mes de setembre (excepte si coincideix amb el primer dia del mes que, en
aquest cas, serà el segon divendres de setembre).
La baixa d’un equip d’un club amb més d’un equip inscrit a la mateixa categoria serà
sempre la de l’equip inscrit amb la darrera lletra: és a dir, serà per defecte la del darrer
equip inscrit a la mateixa categoria de competició. Per exemple, un club amb 4 equips
benjamins inscrits en competició que vol retirar un d’aquests quatre, haurà de donar de
baixa per força l’equip amb la lletra D.
Tancat el termini de recepció d’altes i baixes d’equips abans de l’inici de les competicions,
el CCd’HP revisarà totes les sol·licituds i peticions rebudes per part dels clubs i determinarà,
en cada cas i en particular, la reestructuració i recomposició –sempre i quan sigui
tècnicament possible- del grup o dels grups afectats per aquestes altes o baixes d’equips
rebudes dins del termini establert, i alterant o modificant algun dels calendaris de
competició inicialment publicat tot just després de la celebració del sorteig del mes de
juliol.

1.9.4 Retirada d’equips durant la competició
Tota retirada d’equip durant la competició o “fora del termini” establert per la STC per
aquelles competicions per fases s’en farà trasllat d’expedient al CCDE per tal que aquest
resolgui segons regula l’article 60 del RDE.

1.10

MODIFICACIONS DEL CALENDARI DE MUTU ACORD ENTRE CLUBS

1.10.1 Gestió dels canvis i ajornaments a l’ eCompetició
Tota modificació del calendari oficial de qualsevol competició catalana a càrrec dels clubs
(és a dir, de mutu acord entre equips) s’haurà de cursar per força i únicament per mitjà
de l’aplicació informàtica eCompetició amb l’eina de canvis i ajornaments i dins els terminis
establerts depenent de la categoria i competició.

1.10.1.1 Ajornament estàndard
Aquell en què un club sol·licita a un altre club, dins els terminis establerts, la modificació
d’hora o de data de joc d’un partit que han de disputar durant la competició i que apareix
al calendari oficial publicat al web de la FCP segons data i hora resultants del sorteig de
calendaris.
Per a aquest tipus d’ajornament, el club que ha rebut la sol·licitud de canvi haurà de donar
sempre una resposta a la petició, sigui rebutjant-la o sigui acceptant-la, dins el termini de
tancament dels ajornaments de cada setmana o jornada de competició en curs.
Després que aquest doni resposta, la STC haurà de validar el canvi si aquest ha estat
acceptat pel contrari i sempre que la data proposada i acceptada respecti els límits
reglamentaris i de competició per poder ajornar un partit.
Per contra, la STC haurà de rebutjar un ajornament sempre que aquest hagi estat
prèviament rebutjat pel contrari o la data de proposta no sigui acceptable en termes de
competició.
1.10.1.2 Ajornament automàtic
La confirmació automàtica de certs canvis de partit es produirà a l’ eCompetició quan un
equip local modifiqui l’hora o data d’un partit que jugui a casa i sol·liciti l’ajornament amb
28 dies d’antelació o més a la data inicial del partit.
En aquests casos no caldrà l’acceptació de l’ajornament per part del contrari ni tampoc la
validació d’aquest per part de la STC perquè la modificació es produeix al calendari oficial
de manera automàtica.
Aquest tipus de petició serà comunicada a l’equip rival per mitjà d’un correu electrònic de
confirmació que envia la mateixa aplicació a l’adreça del club del domini@fecapa.cat
Concretament, aquesta validació automàtica es produirà només si l’ajornament compleix
els requisits següents:
•

L’equip sol·licitant és el local.

•

Si la sol·licitud d’ajornament del partit es produeix amb una antelació mínima de
28 dies abans de l’encontre.

•

Si la data/hora de proposta està dins la mateixa jornada de joc (és a dir, de les
20:00 hores del divendres a les 22:00 hores del diumenge del mateix cap de
setmana).

La confirmació automàtica no es produeix amb aquells partits que, tot i complir els requisits
anteriors, han estat prèviament permutats i la data de joc fixada pels clubs en el moment
de gestionar la permuta no es correspon, en conseqüència, amb la data de jornada del
calendari oficial.
1.10.1.3 Permuta de jornades (canvi de pista)
Pel que fa a la permuta de jornades, recordem que per poder demanar aquest tipus

d’ajornament els equips implicats hauran de sol·licitar a l’equip contrari dos ajornaments
simultanis: el que modificarà la data del partit d’anada i el que ho farà sobre el partit de
tornada.
Sense l’acceptació simultània d’ambdós per part de l’equip contrari, el CCd’HP no haurà de
validar la permuta sol·licitada.
1.10.1.4 Ajornament extraordinari
Es considerarà ajornament extraordinari tots els que s'introdueixin amb posterioritat al
límit establert per acceptació d'ajornaments (veure punt 1.10.2)
Únicament es podran sol·licitar ajornaments fora de termini per causes de força major que
s'hauran de justificar mitjançant l'enviament de la documentació que ho acrediti per e-mail
a la STC abans de la disputa del partit i posteriorment aportant els originals abans de 48
hores després de la data prevista per la disputa del partit.
Aquest ajornament serà vàlid únicament si compleix els requisits següents:
•

la data i hora proposada per a la disputa del partit siguin posteriors al diumenge de
la setmana següent a la data en que es demana l'ajornament i anterior a la data
límit per ajornar el partit.

•

que el partit no estigui dintre de les 3 últimes jornades de la competició ni
l'ajornament interfereixi en les 3 ultimes jornades de la competició.

•

que l'equip contrari aprovi l'ajornament abans de l'hora de joc del partit.

•

que sigui validat per la STC abans de la nova data i hora fixades per jugar el partit,
un cop verificada la validesa de la documentació aportada.

•

tots els ajornaments extraordinaris comportaran l’aplicació de la taxa de 100 € per
l’equip que el sol·liciti. Aquesta taxa podrà ser retirada per acord del CCDE un cop
verificada la documentació que motivi l’ajornament per causa de força major.

•

els ajornaments fora de termini s’hauran d’haver validat com a màxim el divendres
a les 13:00 de la mateixa setmana en la que estigui fixada l’hora del partit, si
l’ajornament es fa amb posterioritat a aquesta data i hora, el club sol·licitant haurà
de fer-se càrrec de les despeses d’arbitratge del partit ja que no serà possible avisar
a l’àrbitre de l’ajornament.

1.10.2

Terminis per gestionar els canvis i ajornaments

La plena informatització dels processos de la competició ha determinat l’adaptació dels
terminis per gestionar els canvis de cada jornada a l’aplicació informàtica així com al
sistema de designació dels àrbitres.
Tant és així que qualsevol sol·licitud i resposta d’ajust horari, ajornament de partit o de
permuta haurà d’atenir-se en tot moment a un termini determinat per a llur gestió. En
aquest sentit, el termini per gestionar els canvis i ajornaments sobre el calendari de partits
de la jornada en curs finalitzarà i es tancarà per part de la STC a les 18.00 hores del

dimarts de la mateixa setmana de joc.
La STC no podrà validar cap canvi ni ajornament a l’ aplicació que s’hagi sol·licitat més
tard d’aquest moment sense aplicar la taxa de 100 € a càrrec del club sol·licitant de
l’ajornament.
Conceptualment, és important que els clubs sàpiguen diferenciar entre la data de sol·licitud
d’ajornament, la de resposta del contrari i la de validació d’aquesta per part de la STC del
CCd’HP.
Així, l’aplicació informàtica diferencia els conceptes següents:
•

DATA DE SOL·LICITUD: moment en què un club demana un canvi de calendari
(ajust d’horari, ajornament, permuta, etc.), obrint un ajornament sobre un partit
determinat, que fa arribar per mitjà de l’ eCompetició a l’equip contrari (estat de
l’ajornament: pendent de confirmació).

•

DATA DE RESPOSTA: moment en què l’equip contrari emet la seva resposta a la
petició d’ajornament rebuda estat de l’ajornament: acceptat / rebutjat contrari).

•

DATA DE VALIDACIÓ: moment en què la STC ratifica la modificació acordada pels
dos equips o bé el rebuig per part del contrari. Només és amb aquesta validació
que la nova data/hora de joc del partit es modificarà i apareixerà així al calendari
oficial de la competició.

No es considerarà en cap moment que un partit ha estat modificat al calendari fins que els
clubs implicats no hagin rebut la corresponent validació per mitjà del correu de confirmació
que l’ eCompetició emet (estat de l’ajornament: acceptat/rebutjat Comitè d’Hoquei).

1.10.3

Aplicació de la taxa per canvis i ajornaments

Per a tots aquells ajornaments que sol·licitin i proposin una modificació de la data de joc
(per tant, un canvi de dia però no un ajust horari dins la mateixa data) d’un partit que s’ha
de disputar la setmana en curs (qualsevol dia entre dilluns i diumenge), s’haurà de tenir
en compte que són susceptibles de l’aplicació d’una taxa de 100 euros per al club que ho
sol·liciti, segons acord de l’Assemblea General de Clubs de la FCP del 28/06/08.
Concretament:
•

Si la data i hora de la sol·licitud de l’ajornament (moment en què es genera
l’ajornament a l’ eCompetició) és més tard de les 20:00 hores del divendres anterior
a la disputa del partit, el programa informàtic avisarà sempre i de manera
automàtica que aquell canvi és susceptible d’aplicació de la taxa (que no vol dir que
s’apliqui la taxa, ja que només es tracta d’un avís preventiu i automàtic que fa l’
aplicació).

•

Si l’equip contrari accepta la modificació del partit dins de termini, la STC haurà de
validar l’ajornament advertint, per mitjà de comentari en el mateix ajornament, si
la taxa s’aplica definitivament i a càrrec de quin club es fa (que sempre serà el de
l’equip sol·licitant del canvi l’ eCompetició).

•

La taxa només s’aplicarà sobre aquells ajornaments que sol·liciten un canvi o

modificació de data de joc del partit (és a dir, no s’aplicarà mai sobre un ajornament
que proposa un ajust horari dins la mateixa data).

1.10.4

Normativa aplicable a les modificacions de calendari

D’acord amb el RGC, i per acord de l’Assemblea General de Clubs del 06/05/2006, els
encontres ajornats amb la conformitat dels equips/clubs hauran de disputar-se durant els
15 dies següents a la data inicial de joc del partit.
Els partits no podran ajornar-se sense data (sine die), i el club que sol·liciti ajornar un
encontre haurà d’oferir sempre una nova data de joc no superior a les 2 jornades següents
a la data inicial del partit. Si transcorreguts 7 dies de la data en què s’havia d’haver jugat
el partit, els equips implicats encara no han acordat una de nova per a la seva celebració,
el CCDE 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.
Els partits de les 3 últimes jornades de cada fase o del final de cada volta (per a les lligues
regulars) no es podran ajornar (jugar-se més tard), però sí avançar-se, amb la conformitat
dels clubs implicats per mitjà d’ajornament a l’ aplicació i la corresponent validació de
l’ajornament per part de la STC. Així mateix, cap partit ajornat amb anterioritat a les 3
últimes jornades no podrà jugar-se o interferir dins del període reservat a aquestes
darreres jornades de la competició.

1.11

SANCIONS PER ACUMULACIÓ DE TARGETES BLAVES

1.11.1

Als jugadors/es

Cada targeta blava mostrada a un jugador durant un partit comportarà l’exclusió del
jugador del partit durant 2 minuts.
L’acumulació de 3 targetes blaves a un jugador en un mateix partit determinarà la
subsegüent targeta vermella per acumulació i l’exclusió definitiva del jugador per a la resta
del partit.
Aquesta targeta vermella per acumulació comportarà un partit de sanció, que serà el
següent que s’hagi de disputar en la mateixa categoria de competició. En aquest cas, les
3 targetes blaves no s’hauran d’afegir a l’historial de la temporada del jugador.
Les targetes blaves mostrades a un jugador en diferents partits de la mateixa categoria
durant la temporada s’acumularan en el seu historial de la temporada i categoria
determinant els següents cicles de sancions:
•

1er cicle

6 TARGETES BLAVES

1 partit de sanció

•

2on cicle

4 TARGETES BLAVES

1 partit de sanció

•

3er cicle i successius

3 TARGETES BLAVES

1 partit de sanció

1.11.2

Als tècnics

Les targetes blaves mostrades a un tècnic en diferents partits s’acumularan en el seu
historial de la temporada i categoria determinant el següent cicle de sancions:
•

1er cicle i successius

3 TARGETES BLAVES

1 partit de sanció

L’acumulació de 3 targetes blaves a un tècnic en un mateix partit comportarà la subsegüent
targeta vermella per acumulació i l’exclusió definitiva de l’entrenador per a la resta del
partit.
Aquesta targeta vermella per acumulació comportarà un partit de sanció, que serà el
següent que s’hagi de disputar en la mateixa categoria de competició. En aquest cas, les
3 targetes blaves no s’hauran d’afegir a l’historial de la temporada del tècnic.

1.11.3

Responsabilitat del control i compliment de sanció

És responsabilitat única i total dels delegats de cada equip, sigui quina sigui la categoria,
la realització del control de les targetes així com l’aplicació de la sanció que correspongui
per acumulació, durant la primera jornada oficial de competició que segueixi
immediatament, en la categoria de competició corresponent, sense esperar la resolució del
CCDE.
La no observança d’aquest control respecte de les sancions acumulatives relatives als
jugadors es considerarà una alineació indeguda, d’acord amb el previst als articles 52, 54
i 55 del RDE.
Per als respectius col·legiats, es farà constar a l’apartat d’observacions de l’acta del partit
la no alineació del jugador, amb número de llicència que li pertany, per la sanció derivada
de l’acumulació de targetes.

1.11.4

Sancions per acumulació per a copes i campionats

En totes les competicions que es jugui per sistema de lliga a una volta, lliga combinada
amb eliminatòries, en les què cadascun dels equips no disputin més de CINC partits,
competicions que es disputin en sistema d’eliminatòria en les què els finalistes no disputin
més de QUATRE partits, el règim disciplinari de targetes quedarà definit de la següent
forma:
•

La acumulació de 3 TARGETES BLAVES comportarà automàticament un partit de
sanció.

•

La TARGETA VERMELLA PER ACUMULACIÓ comportarà automàticament un partit de
sanció, que serà el següent que s’hagi de disputar durant la mateixa fase final del
campionat o copa on ha estat mostrada.

•

Totes les targetes blaves o vermelles per acumulació mostrades durant aquestes
competicions no s’acumularan per a següents competicions o lliga regular, ni
tampoc s’afegiran a l’historial de la temporada del jugador o tècnic, i prescriuran a

l’acabament del campionat o copa on han estat mostrades.
•

1.12

Els partits de play-off o eliminatòries d'ascens o descens es consideraran a l'efecte
de compliment de sancions, com a part de la mateixa competició que doni dret a la
participació en l’eliminatòria o play-off.

SANCIONS PER TARGETA VERMELLA DIRECTA

Totes les targetes vermelles directes mostrades a un esportista, tècnic, delegat o auxiliar
estaran subjectes al procediment del CCDE sense perjudici de la mesura cautelar de
suspensió automàtica per la jornada immediatament següent.
D’acord amb el que estableix l’article 74 del RDE, l’expulsió definitiva (targeta vermella)
imposada a un jugador per una infracció greu o molt greu penalitzada amb suspensió,
implicarà la prohibició de què l’esmentat jugador pugui alinear-se vàlidament en cap partit
oficial de la mateixa jornada, ni de la posterior al que hagi comès tal infracció, sense
perjudici de la resolució definitiva que pugui dictar-se segons la seva naturalesa i gravetat.
Les sancions s’entenen dirigides sempre a la persona, mai al càrrec o categoria. En el cas
que una vegada transcorreguda la jornada posterior a la de la comissió de la infracció no
existís encara cap resolució definitiva de l’òrgan corresponent, el esportista, tècnic, delegat
o auxiliar podrà ser alineat fins el moment en què es dicti la resolució.
Quan un jugador pogués ésser alineat reglamentàriament en categories diferents i hagués
estat sancionat en una d’elles amb suspensió, no podrà intervenir en cap partit oficial fins
que no transcorri, en la categoria en què es va cometre la infracció, el nombre de jornades
que es corresponguin amb la sanció.
En el cas que haguessin conclòs les competicions de la categoria en la qual va cometre la
falta i el sancionat tingués alguna jornada pendent de compliment, seran computables per
al seu compliment aquelles jornades que pogués disputar l'esmentat jugador en una altra
(i només una) categoria del mateix club.
La mateixa prohibició s’aplicarà als entrenadors, delegats i auxiliars.

CAPÍTOL II. DISPOSICIONS APLICABLES A LES COMPETICIONS SÈNIORS
*** pendent de confirmació segons nombre d’equips inscrits (es publicarà a partir del 17 de juliol)

2.1

HOQUEI LLIGA CATALANA MASCULINA

2.1.1 Sistema de competició
La disputen 13 equips, distribuïts en 4 grups de 3 ó 4 equips, en format de lliga regular a
una sola volta.
2.1.2 Calendari
09/09/17

1ª jornada

23-24/09/17 Finals
2.1.3 Final
Aquesta competició enfrontarà els 4 equips classificats en els encreuaments previs per
jugar una final a 4.
Es jugaran dos partits semifinals: els 2 equips guanyadors disputaran l’encontre final pel
títol.
Encreuaments de la fase prèvia:
E1
E2
E3
E4

1er
1er
1er
1er

grup
grup
grup
grup

A - 2on grup D
B - 2on grup C
C - 2on grup B
D - 2on grup A

Encreuaments de les semifinals:
SF1
SF2
Final

2.2

guanyador E1 - guanyador E3
guanyador E2 - guanyador E4
guanyador SF1 - guanyador SF2

NACIONAL CATALANA MASCULINA (NCAT)

2.2.1 Sistema de competició
La disputen 16 equips dividits en 2 grups de 8 equips segons classificació de la temporada
anterior.

Es disputen 3 fases i una eliminatòria de repesca:
•

Fase de grups:

Del 16/09/17 al 17/12/17

•

Fase de classificació :

Del 21/01/18 al 18/03/18

•

Eliminatòria repesca:

25/03/18

•

Fase play-off:

Del 08/04/18 al 10/06/18

Es proclamarà campió el guanyador de la darrera ronda en finalitzar la fase de play-off.

2.2.2 Fase de grups
Els equips es divideixen en dos grups de 8 equips cada grup que juguen per sistema de
lligueta a doble volta tots contra tots. Els quatre (1er a 4rt) primers classificats de cada
grup passaran al grup per l’ascens (Grup 1) de la següent fase o fase de classificació. Els
equips classificats 5è, 6è, 7è i 8è de cada un dels dos grups passaran al grup pel descens
(Grup 2) de la següent fase o fase de classificació.
Els resultats dels partits jugats a la fase de grups contra equips que passen al mateix grup
de la fase de classificació es traslladaran automàticament a la nova classificació dels grups
1 i 2 de la segona fase.
COMPOSICIÓ DELS GRUPS:
Un grup estarà composats pels equips 2on, 5è, 6è, 9è, i10è classificats de la temporada
anterior, mes els 3 equips procedents del sorteig (un equip procedent del descens de
Primera Divisió estatal, un equip procedent de l’ascens directe de Primera Catalana i un
equip procedent del ascens per play-off de Primera Catalana).
L'altre grup estarà composat pels equips 3er-4rt-7è-8è-11è classificats de la temporada
anterior, mes els 3 equips procedents del sorteig (un equip procedent del descens de
Primera Divisió estatal, un equip procedent de l’ascens directe de Primera Catalana i un
equip procedent del ascens per play-off de Primera Catalana).
Els equips que baixen de Primera Divisió estatal es distribuiran per sorteig entre ells entre
els 2 grups, un a cada grup.
Els 2 equips guanyadors dels 2 grups de primera catalana es distribuiran per sorteig entre
ells, un a cada grup.
Els 2 equips ascendits per play-off de primera catalana es distribuiran per sorteig entre
ells, un a cada grup.
SORTEIG:
Es celebrarà un sorteig per distribuir als nous equips procedents de ascens i descens, el
numero de ordre de cada equip que determinarà el calendari de cada equip, i quin dels dos
grups serà el grup A i el grup B.
Els partits de les tres darreres jornades no es podran ajornar, els partits de la darrera
jornada s’hauran de jugar en horari unificat, dissabte a les 20:00 hores.

2.2.3 Fase de classificació
En aquesta fase els equips es divideixen de dos grups de 8 equips cada grup en funció de
la classificació obtinguda a la fase anterior (Fase de grups).
El GRUP 1 estarà format pels 4 primers (1er, 2on, 3er i 4rt) classificats dels grups A i B.
El GRUP 2 estarà format pels 4 equips (5è, 6è, 7è i 8è) classificats dels grups A i B.
Cada un dels equips començarà aquesta fase conservant els resultats dels 6 partits que ja
haurà jugat a la fase de grups contra els equips que estaven en el seu mateix grup i s’haurà
d’enfrontar en partit d’anada i tornada als 4 equips provinents de l’altre grup de la fase de
grups que estiguin en el seu grup en aquesta fase.
El quadre d’enfrontaments serà:
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 2

14/01/18

1A-4B

5A-8B

25/02/18

4B-1A

8B-5A

14/01/18

2A-3B

6A-7B

25/02/18

3B-2A

7B-6A

14/01/18

3A-2B

7A-6B

25/02/18

2B-3A

6B-7A

14/01/18

4A-1B

8A-5B

25/02/18

1B-4A

5B-8A

21/01/18

3B-1A

7B-5A

04/03/18

1A-3B

5A-7B

21/01/18

4B-2A

8B-6A

04/03/18

2A-4B

6A-8B

21/01/18

1B-3A

5B-7A

04/03/18

3A-1B

7A-5B

21/01/18

2B-4A

6B-8A

04/03/18

4A-2B

8A-6B

28/01/18

1A-2B

5A-6B

11/03/18

2B-1A

6B-5A

28/01/18

2A-1B

6A-5B

11/03/18

1B-2A

5B-6A

28/01/18

3A-4B

7A-8B

11/03/18

4B-3A

8B-7A

28/01/18

4A-3B

8A-7B

11/03/18

3B-4A

7B-8A

04/02/18

1B-1A

5B-5A

18/03/18

1A-1B

5A-5B

04/02/18

2B-2A

6B-6A

18/03/18

2A-2B

6A-6B

04/02/18

3B-3A

7B-7A

18/03/18

3A-3B

7A-7B

04/02/18

4B-4A

8B-8A

18/03/18

4A-4B

8A-8B

Els partits de les tres darreres jornades no es podran ajornar, els partits de la darrera
jornada de la fase s’hauran de jugar en horari unificat, dissabte a les 20:00
Un cop acabada la fase de grups els 4 primers classificats (1er, 2on, 3er i 4rt) del Grup 1

quedaran directament classificats per jugar els play-off per l’ascens, els 4 darrers
classificats (5è, 6è, 7è i 8è) del Grup 2 quedaran directament classificats per jugar playoff pel descens.
La resta d’equips juguen eliminatòria de repesca.
2.2.4 Eliminatòria de repesca
La jugaran 8 equips que seran 4 del Grup 1, els classificats 5è, 6è, 7è i 8è, i 4 del Grup 2,
els classificats 1er, 2on 3er i 4rt.
La eliminatòria es jugarà a doble partit en un cap de setmana segons el següent quadre
d’enfrontaments:
E1

4rt grup 2 - 5è grup 1

E2

3er grup 2 - 6è grup 1

E3

2on grup 2 - 7è grup 1

E4

1er grup 2 - 8è grup 1

Es jugarà els dies 24-25/03/2018 segons normativa per eliminatories a doble partit jugant
els partits de tornada a la pista dels equips del Grup 1
Els 4 equips guanyadors de les 4 eliminatories de repesca jugaran els playoff per l’ascens,
els 4 equips perdedors de les 4 eliminatories de repesca jugaran els playoff per descens.
2.2.5 Els play-off
Tots els equips jugaran 3 rondes de play-off al millor de 3 partits, el primer equip que
guanyi 2 partits serà el guanyador de l’eliminatòria. Els play-off de Nacional Catalana
servirán per determinar la classificació definitiva complerta de la categoría del 1 al 16 i,
per tant, els disputaran tots els equips independentment de si tenen o no opció al ascens
a la categoría superior.
tots els partits dels play-off es jugaran amb 2 arbitres,
els partits no poden quedar empatats, en cas d’empat en els partits 1 i 2 del play-off es
jugarà una prorroga de 5 minuts sense gol d’or i si persisteix l’empat es llençaran 5 faltes
directes.
En cas de que el tercer partit acabi en empat es jugarà una prorroga de 5 minuts sense
gol d’or i, si persisteix l’empat, el guanyador de l’eliminatòria serà l’equip local.

1a Ronda 8-15-29 abril 2018
Quadre ascens:
PA1

1er grup 1 - guanyador E4

PA2

2on grup 1 - guanyador E3

PA3

3er grup 1 - guanyador E2

PA4

4rt grup 1

- guanyador E1

Quadre descens:
PD1

Perdedor E4 - 8è grup 2

PD2

Perdedor E3 - 7è grup 2

PD3

Perdedor E2 - 6è grup 2

PD4

Perdedor E1 - 5è grup 2

2a Ronda 6-13-20 Maig 2018
Quadre ascens:
(1er a 4rt)
PA5 guanyador PA1 - guanyador PA4
PA6 guanyador PA2 - guanyador PA3
(5è a 8è)
PA7 perdedor PA1 - perdedor PA4
PA8 perdedor PA2 - perdedor PA3
Quadre descens:
(9è a 12è)
PD5 guanyador PD1 - guanyador PD4
PD6 guanyador PD2 - guanyador PD3
(13è a 16è)
PD7 perdedor PD1

- perdedor PD4

PD8 perdedor PD2

- perdedor PD3

3a Ronda 27 Maig 3-10 Juny 2018
(1er - 2on) Guanyador PA5 - Guanyador PA6
(3er - 4rt)

Perdedor PA5

- Perdedor PA6

(5è - 6è)

Guanyador PA7 - Guanyador PA8

(7è - 8è)

Perdedor PA7

(9è -10è)

Guanyador PD5 - Guanyador PD6

(11è-12è)

Perdedor PD5

(13è-14è)

Guanyador PD7 - Guanyador PD8

(15è-16è)

Perdedor PD7

- Perdedor PA8

- Perdedor PD6

- Perdedor PD8

2.2.6 Calendari
10/09/17

Súpercopa

16/09/17

1ª jornada de la fase de grups.

05/11/17

Inici 2ª volta de la fase de grups.

14/01/18

Copa Generalitat.

18/02/18

Inici fase de classificació.

18/03/18

Darrera jornada de la fase de classificació.

25/03/18

Eliminatòries de repesca.

08/04/18

Inici play-off

10/06/18

Darrera jornada play-off

2.2.7 VII Súpercopa
La disputaran el campió de la lliga regular i el campió de la Copa de la Lliga de la temporada
anterior.
Aquesta competició inicia oficialment la temporada.
Si coincideix que el guanyador d’ambdues competicions és el mateix equip, el dret a
participar en aquest encontre serà del subcampió de la Copa de la Lliga.
Si es dona el cas que algun dels equips classificats per a disputar la Súpercopa no consta
inscrit en cap competició sènior masculina catalana o estatal de la temporada en curs, el
dret a participar-hi serà de l’equip subcampió corresponent.
2.2.8 VIII Copa Generalitat
Aquesta competició enfrontarà en format de final a 4 als dos primers (1er i 2n) equips
classificats de cada grup (A i B) en finalitzar la fase de grups. Es jugaran dos partits
semifinals: els 2 equips guanyadors disputaran l’encontre final pel títol.
Encreuaments de les semifinals: primer (1er) Grup A contra segon (2n) Grup B i primer
(1er) Grup B contra segon (2n) Grup A.

2.3

PRIMERA CATALANA MASCULINA (1CAT)

2.3.1 Sistema de competició
La disputen 32 equips distribuïts en dos grups (A i B) de 16 equips cadascun, en format
de lliga regular, tots contra tots, a doble volta. Es proclamarà campió de grup el primer
classificat en finalitzar la lliga regular.

2.3.2 Calendari
16/09/17

1ª jornada de la lliga regular

14/01/18

Inici 2ª volta

20/05/18

30ª jornada de la lliga regular

27/05/18

1ª eliminatòria fase prèvia d’ascens / descens

03/06/18

2ª eliminatòria fase prèvia d’ascens / descens

10/06/18

Copa de la Lliga

2.3.3 Fase d’ascens
Aquesta fase enfrontarà als segons (2ons), tercers (3ers), quarts (4rts) i cinquens (5ens)
equips classificats dels dos grups (A i B) en finalitzar la lliga regular.
Únicament podran disputar-la equips que, després d’aplicar-se la norma corresponent als
ascensos i descensos, tinguin opcions d’ascendir de categoria.
En el cas de que un equip classificat per jugar la fase d'ascens ja tingui un equip del seu
mateix club en la categoria superior a l'inici de la temporada, serà l'equip classificat en la
posició inmediatament següent el que ocuparà la plaça per jugar la fase d'ascens excepte
en el cas de que sigui un equip classificat en zona de promoció per descens o en zona de
descens, en aquest cas cap equip ocuparà la plaça a la fase d'ascens.
Si un club assoleix l’ascens directe de un dels seus equips a una categoria superior però
no pot inscriure’l perquè ja te un equip inscrit en la mateixa categoria, podrà transmetre
aquest dret a un altre club sempre i quan ho faci abans de la data límit d’inscripció. Si no
el transmet, donat que no podrà fer inscripció, la FCP atorgarà la plaça directament al
següent equip que en sigui mereixedor per ordre de classificació.
Els equips que no puguin accedir a les places de categoria superior degut a que el seu club
ja té un equip en la mateixa categoria, no podran participar en cap eliminatòria o play-off
que doni opcions d’ascens. Aquesta regla s’aplicarà sense cap excepció, inclòs el cas en el
que l’equip de la categoria superior es trobi en llocs de descens o hagi perdut la categoria
en el moment de començar les eliminatòries o play-off d’ascens.
Es disputaran dues eliminatòries a doble partit.
Els encreuaments de la primera eliminatòria seran segons el següent:
E1: cinquè (5è) classificat grup B contra segon (2on) classificat grup A
E2: cinquè (5è) classificat grup A contra segon (2on) classificat grup B
E3: quart (4rt) classificat grup B contra tercer (3er) classificat grup A
E4: quart (4rt) classificat grup A contra tercer (3er) classificat grup B

Els encreuaments de la segona eliminatòria seran segons el següent:
S1: guanyador E1 contra guanyador E4
S2: guanyador E2 contra guanyador E3
2.3.4 X Copa de la Lliga
Es classificaran per disputar la final a 4 de la Copa de la Lliga els 2 primers (1ers) equips
classificats de cada grup (A i B) a l’acabament de la lliga regular amb els 2 equips
guanyadors de les eliminatòries S1 i S2 de la fase prèvia d’ascens. Es jugaran dos partits
semifinals: els 2 equips guanyadors disputaran l’encontre final pel títol.
Encreuaments de les semifinals: primer (1er) classificat del grup A contra guanyador S2
de la fase prèvia i primer (1er) classificat del grup B contra guanyador S1 de la fase prèvia.

2.4

SEGONA CATALANA MASCULINA (2CAT)

2.4.1 Sistema de competició
La disputen el total d’equips inscrits en aquesta categoria d’àmbit català, distribuïts en 5
grups de màxim 14 equips cadascun (segons nombre total d'equips inscrits), en format de
lliga regular, tots contra tots, a doble volta.
Es proclamarà campió de grup el primer (1er) classificat en finalitzar la lliga regular.
2.4.2 Fase d'ascens

2.4.2.1 Fase prèvia ascens
Aquesta fase enfrontarà als segons (2ons) i tercers (3ers), equips classificats de cada grup
en finalitzar la lliga regular. Es disputarà una eliminatòria a doble partit.
Els encreuaments seran segons els següents:
E1: tercer (3er) classificat grup E contra segon (2on) classificat grup D
E2: tercer (3er) classificat grup D contra segon (2on) classificat grup C
E3: tercer (3er) classificat grup C contra segon (2on) classificat grup B
E4: tercer (3er) classificat grup B contra segon (2on) classificat grup A
E5: tercer (3er) classificat grup A contra segon (2on) classificat grup E

Els guanyadors d'aquesta ronda eliminatòria s'afegiran als 3 equips de primera catalana
per determinar els 4 equips que assoliran l'ascens o la permanència a la primera catalana.
2.4.2.2 Promoció d’ascens
Es disputaran 4 eliminatòries d'anada i tornada per determinar els 4 equips que ocuparan
les 4 places restants a Primera Catalana. Els partits de tornada d'aquestes eliminatòries es
disputaran sempre a la pista del equip millor classificat a la lliga regular, si es tracta de
dos equips de diferent categoria el partit de tornada es disputarà a la pista del equip de
categoria superior.
Els equips guanyadors de les eliminatòries de fase prèvia que hagin obtingut millor
coeficient a la lliga regular (veure punt 1.2.5 d'aquestes bases de competició) s'enfrontaran
entre ells en la primera eliminatòria, el partit de tornada es disputarà a la pista de l'equip
que hagi obtingut millor coeficient. La resta d'equips guanyadors de les eliminatòries de la
fase prèvia s'enfrontaran en altres 3 eliminatòries contra els 3 equips de Primera Catalana
que hagin de jugar aquesta eliminatòria de promoció. El ordre de enfrontament d'aquestes
3 eliminatòries serà sempre en funció de la classificació i coeficient obtingut a la lliga
regular, es a dir, l'equip millor classificat de segona catalana s'haurà d'enfrontar al pitjor
classificat de Primera Catalana.
Els equips que no puguin accedir a les places de categoria superior degut a que el seu club
ja té un equip en la mateixa categoria, no podran participar en cap eliminatòria o play-off
que doni opcions d’ascens. Aquesta regla s’aplicarà sense cap excepció, inclòs el cas en el
que l’equip de la categoria superior es trobi en llocs de descens o hagi perdut la categoria
en el moment de començar les eliminatòries o play-off d’ascens.
En el cas de que un equip classificat per jugar la fase d'ascens ja tingui un equip del seu
mateix club en la categoria superior a l'inici de la temporada, serà l'equip classificat en la
posició inmediatament següent el que ocuparà la plaça per jugar la fase d'ascens.
Si un club assoleix l’ascens directe de un dels seus equips a una categoria superior però
no pot inscriure’l perquè ja te un equip inscrit en la mateixa categoria, podrà transmetre
aquest dret a un altre club sempre i quan ho faci abans de la data límit d’inscripció. Si no
el transmet, donat que no podrà fer inscripció, la FCP atorgarà la plaça directament al
següent equip que en sigui mereixedor per ordre de classificació.
2.4.3

Calendari

16/09/17

1ª jornada de la lliga regular

14/01/18

Inici 2ª volta

28/01/18

1ª Eliminatòria de Copa de la Lliga

04/03/18

2ª Eliminatòria de Copa de la Lliga

15/04/18

3ª Eliminatòria de Copa de la Lliga

27/05/18

4ª Eliminatòria de Copa de la Lliga

26/05/18

26ª jornada de la lliga regular

03/06/18

Fase prèvia d’ascens

10/06/18

Fase final d'ascens/promoció

17/06/18

Final a 4 de la Copa de la Lliga

2.4.4 III Copa de la Lliga
Es classificaran per jugar la Copa de la Lliga de Segona Catalana els 64 equips millors
classificats al final de la primera volta de la lliga regular.
El quadre per disputar aquesta competició es farà seguint la classificació general dels 5
grups un cop acabada la primera volta, per tal de ordenar els equips classificats en la
mateixa posició en els diferents grups s'ordenaran seguin el millor coeficient (veure punt
1.2.3).
Els enfrontaments seguiran el criteri 1er contra 64è, 2on contra 63è... 31è contra 34è i
32è contra 33è, a la següent ronda els enfrontaments seguiran el mateix criteri enfrontant
al millor classificat contra el pitjor classificat i així successivament (guanyador de 1er
contra 64è contra guanyador de 32è contra 33é...)
Es jugaran 4 rondes eliminatòries (32ns, 16ns, 8ns i 4rts de final) a partit únic que es
jugarà a la pista de l'equip pitjor classificat al acabar la primera volta de la lliga regular
fins a 4rts de final, la ronda de 4rts es jugarà a la pista de l’equip millor classificat a la
primera volta de la lliga regular.
Quan un equip que ocupava en el quadre una posició pitjor que la del equip contrari superi
una eliminatòria passarà a ocupar automàticament la plaça del equip al que ha guanyat i,
per tant, passarà a jugar els propers partits a la pista que correspongui en funció de la
classificació del equip al que hagi guanyat.
Els 4 equips classificats per semifinals disputaran la final a 4 de la Copa de la Lliga en seu
neutral en un sol dia.
Es jugaran dos partits semifinals: els 2 equips guanyadors disputaran l’encontre final pel
títol de la Copa de la Lliga de Segona Catalana.
Tots els partits s’hauran de celebrar en data i hora fixada pel Comitè Català d’Hoquei Patins
(CCdHP) al calendari general de la competició per a la disputar el partit únic de cada ronda
eliminatòria.
Les hores de joc de tots els partits eliminatoris es confirmaran per part de l’equip local
mitjançant ajornament a la intranet i dins els terminis establerts per a la validació dels
canvis i modificacions del calendari per part dels clubs de cada jornada durant la
competició.
Aquests ajornaments no són negociables o discutibles per part de l’equip contrari (no es
poden rebutjar): només són la confirmació al calendari de l’hora de joc del partit que cada
equip ha de disputar a casa. El contrari acceptarà la proposta d’hora per confirmar que
n’està “assabentat” i la STC validarà la data i hora definitiva de cada partit per tal que el
comitè arbitral pugui designar un col·legiat a cada encontre.
La pista de joc dels partits eliminatoris es podrà permutar únicament per mutu acord entre

clubs. La data de joc fixada per cada ronda eliminatòria no podrà ser mai superior o més
tard d’aquella prevista per a la disputa del partit de cada ronda.
Tanmateix, sempre que els dos equips estiguin d’acord i ho hagin gestionat correctament
a la intranet amb el corresponent ajornament acceptat per l’equip contrari, es podrà
avançar la data de joc del encontre per ser disputat durant el cap de setmana anterior al
de la jornada oficial de competició

2.5

XLII LLIGA CATALANA DE VETERANS (LCV)

2.5.1 Consideracions generals
Per poder jugar els partits de la Lliga Catalana de Veterans (LCV) d’hoquei patins es tindrà
en compte la normativa següent:
➢

Seran considerats VETERANS tots els jugadors nascuts l’any 1982 i anteriors. No
obstant, cada equip podrà comptar amb un porter nascut entre 1983 o 1984. Els
jugadors que hagin tingut llicències de VETERÀ en temporades anteriors podran ser
considerats VETERANS independentment de l'any de naixement.

➢

Els jugadors VETERANS no podran figurar inscrits com a jugadors en actiu en cap
altre equip d’hoquei patins en competició.

➢

Hauran de sol·licitar la llicència de VETERÀ a la FCP mitjançant el club o agrupació
esportiva amb el/la què desitja participar.
2.5.2 Bases de la competició

Els partits es jugaran setmanalment de dilluns a divendres i començaran entre les 21.00 i
les 22.45 hores.
El total d’equips inscrits es distribuiran en 2 grups (A i B) format per 13 equips cadascun.
Els partits seran dirigits per àrbitres col·legiats de la FCP.
Els arbitratges es pagaran per avançat a la FCP a través de transferència bancària segons
tarifes aprovades per a la present temporada (vegeu ANNEX IV).
Podran alinear-se un total de deu (10) jugadors per partit, però es manté inexcusablement
el principi d’un mínim de cinc (5) jugadors, amb porter inclòs, per poder iniciar l’encontre.
Els ajornaments dels partits, canvis d’horaris o permutes de jornada s’hauran de comunicar
per correu electrònic (veterans@fecapa.cat) amb còpia a l’equip rival i amb un mínim de 4
hores d’antelació a la data i hora de celebració del partit.
Quan un partit s’ajorni, els clubs hauràn de posar una nova data de joc com a màxim en

dos dies hàbils. Si no es posen d’acord en una nova data de joc 15 dies naturals després
de la darrera data de joc, el Comitè de Disciplina determinarà partit perdut per l’equip que
hagi provocat l’ajornament.
Tots els equips inscrits estaran obligats a disputar totes les fases que regulin la competició
i disputar tots els encontres previstos al calendari oficial de la competició.
Qualsevol retirada d’un equip, en qualsevol fase de la competició, serà traslladada al CCDE
per tal que resolgui segons regula l’article 25 del RDE.
El sistema d’ascensos i descensos entre de la present temporada es regirà segons el
següent:
•

Baixen directament del grup A al grup B els dos últims equips classificats del Grup
A (12è i 13è) en acabar la lliga regular.

•

Pugen directament del grup B al grup A els dos primers equips classificats dels Grup
B (1er i 2on) en acabar la lliga regular.

•

Es disputarà una eliminatòria de promoció a partit únic entre el tercer classificat
(3er) del grup B i l’antepenúltim classificat (11è) del grup A. El guanyador d’aquesta
eliminatòria obtindrà la plaça en el grup A per a la següent temporada i el perdedor
de l’eliminatòria ocuparà la plaça en el grup B. Aquesta eliminatòria de promoció es
celebrarà el mateix dia i a la mateixa seu que es disputi la final a 4.
2.5.3 Calendari

Súpercopa
1ª jornada de la lliga regular
Inici 2ª volta
26ª jornada de la lliga regular
Final a 4
2.5.4 II Súpercopa
La disputaran els 4 primers (1er a 4rt) equips classificats del grup A a l’acabament de la
lliga regular de la temporada anterior.
Es jugaran dos partits semifinals: els 2 equips guanyadors disputaran la final per a títol de
campió.
Encreuaments de les semifinals: primer (1er) classificat del grup A contra quart (4rt)
classificat del grup A i segon (2on) classificat del grup A contra tercer (3er) classificat del
grup A.
2.5.5 Final a 4

Es jugaran dos partits semifinals: els 2 equips guanyadors disputaran la final per al títol
de campió.
Encreuaments de semifinals: primer (1er) classificat del grup A contra quart (4rt) classificat
del grup A i segon (2on) classificat del grup A contra tercer (3er) classificat del grup A.

2.6

COMPETICIÓ MASCULINA: ASCENSOS, DESCENSOS I PROMOCIONS

Tenint en compte el sistema d’ascensos i descensos previst per la Reial Federació
Espanyola de Patinatge (RFEP) per a la Primera Divisió Estatal (), el sistema d’ascensos i
descensos aplicable a les competicions sènior catalanes per a la següent temporada es
basarà en tres supòsits principals:
() Apartat 11.1 de les Bases de Competició de la RFEP:
Hauran de descendir a les lligues autonòmiques els 3 darrers equips classificats al final de
la lliga regular (...)
[1er supòsit] Si no baixa cap equip català de la Primera Divisió estatal:
NACIONAL CATALANA (NCAT) - 16 equips:
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er) guanyador del play-off final, de Nacional
Catalana a Primera Divisió Estatal.

•

Baixaran 3 equips, els tres darrers classificats (14è, 15è i 16è) un cop acabat el
play-off final, de Nacional Catalana a Primera Catalana.

PRIMERA CATALANA (1CAT) - 2 grups de 16 equips cadascun:
•

Pujaran 4 equips de Primera a Nacional Catalana, els dos primers (1ers) equips
classificats de cada grup (A i B) en finalitzar la lliga regular, juntament amb els dos
equips guanyadors de les eliminatòries S1 i S2 de la fase prèvia d’ascens.

•

Baixaran directament 6 equips, els tres darrers classificats de cada grup (14è, 15è
i 16è), de Primera Catalana a Segona Catalana.

•

Jugaran eliminatòria per la promoció 2 equips, els 2 equips de cada grup classificats
en la 13na posició.

SEGONA CATALANA (2CAT) 5 grups de 14 a 16 equips cadascun:
•

Pujaran 6 equips de Segona Catalana a Primera Catalana: els primers classificats
(1er) de cada grup i el guanyador de l'eliminatòria prèvia amb millor coeficient dels
5 classificats.

•

Jugaran l’eliminatòria de promoció per 3 places d'ascens la resta de guanyadors de
la fase d'ascens (4 equips de Segona Catalana guanyadors de l’eliminatòria prèvia)
i 2 equips procedents de Primera Catalana.

[2on supòsit] Si baixa 1 equip català de la Primera Divisió estatal:
NACIONAL CATALANA (NCAT) - 16 equips:
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er) guanyador del play-off final, de Nacional
Catalana a Primera Divisió Estatal.

•

Baixaran 4 equips, els quatre darrers classificats (13è, 14è, 15è i 16è) un cop
acabat el play-off final, de Nacional Catalana a Primera Catalana.

PRIMERA CATALANA (1CAT) - 2 grups de 16 equips cadascun:
•

Pujaran 4 equips de Primera a Nacional Catalana, els dos primers (1ers) equips
classificats de cada grup (A i B) en finalitzar la lliga regular, juntament amb els dos
equips guanyadors de les eliminatòries S1 i S2 de la fase prèvia d’ascens.

•

Baixaran 6 equips, els tres darrers classificats de cada grup (14è, 15è i 16è).

•

Jugaran les eliminatòries de promoció 3 equips, els dos equips classificats en 13na
posició de cada grup i el perdedor de la eliminatòria prèvia que jugaran els 12ns
classificats.

SEGONA CATALANA (2CAT) 5 grups de 14 a 16 equips cadascun:
•

Pujaran 5 equips de Segona Catalana a Primera Catalana: els primers classificats
(1er) de cada grup.

•

Jugaran l’eliminatòria de promoció per 4 places d'ascens els guanyadors de la fase
d'ascens (5 equips de Segona Catalana guanyadors de l’eliminatòria prèvia) i 3
equips procedents de Primera Catalana.

[3er supòsit] Si baixen 2 equips catalans de la Primera Divisió estatal:
NACIONAL CATALANA (NCAT) - 16 equips:
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er) guanyador del play-off final, de Nacional
Catalana a Primera Divisió Estatal.

•

Baixaran 5 equips, els cinc darrers classificats (12è, 13è, 14è, 15è i 16è) un cop
acabat el play-off final, de Nacional Catalana a Primera Catalana.

PRIMERA CATALANA (1CAT) - 2 grups de 16 equips cadascun:
•

Pujaran 4 equips de Primera a Nacional Catalana, els dos primers (1ers) equips
classificats de cada grup (A i B) en finalitzar la lliga regular, juntament amb els dos
equips guanyadors de les eliminatòries S1 i S2 de la fase prèvia d’ascens.

•

Baixaran 7 equips, els tres darrers classificats de cada grup (14è, 15è i 16è) i l’equip
perdedor de l’eliminatòria prèvia de promoció entre els quarts darrers classificats
(13è) de cada grup.

•

Jugaran les eliminatòries de promoció 3 equips, el guanyador de la eliminatòria
prèvia que jugaran els 13ns classificats i els dos equips classificats en 12na posició
de cada grup.

SEGONA CATALANA (2CAT) 5 grups de 14 a 16 equips cadascun:
•

Pujaran 5 equips de Segona Catalana a Primera Catalana: els primers classificats
(1er) de cada grup.

•

Jugaran l’eliminatòria de promoció per 4 places d'ascens els guanyadors de la fase
d'ascens (5 equips de Segona Catalana guanyadors de l’eliminatòria prèvia) i 3
equips procedents de Primera Catalana

[4rt supòsit] Si baixen 3 equips catalans de la Primera Divisió estatal:
NACIONAL CATALANA (NCAT) - 16 equips:
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er) guanyador del play-off final, de Nacional
Catalana a Primera Divisió Estatal.

•

Baixaran 6 equips, els sis darrers classificats (11è, 12è, 13è, 14è, 15è i 16è) un
cop acabat el play-off final, de Nacional Catalana a Primera Catalana.

PRIMERA CATALANA (1CAT) - 2 grups de 16 equips cadascun:
•

Pujaran 4 equips de Primera a Nacional Catalana, els dos primers (1ers) equips
classificats de cada grup (A i B) en finalitzar la lliga regular, juntament amb els dos
equips guanyadors de les eliminatòries S1 i S2 de la fase prèvia d’ascens.

•

Baixaran 8 equips, els quatre darrers classificats de cada grup (13è, 14è, 15è i
16è), de Primera Catalana a Segona Catalana.

•

Jugaran eliminatòria de promoció 3 equips, els dos equips classificats en 12na
posició de cada grup i el perdedor de la eliminatòria prèvia que hauran de jugar els
dos equips de cada grup classificats en 11na posició.

SEGONA CATALANA (2CAT) 5 grups de 14 a 16 equips cadascun:
•

Pujaran 5 equips de Segona Catalana a Primera Catalana: els primers classificats
(1er) de cada grup

•

Jugaran l’eliminatòria de promoció per 4 places d'ascens els guanyadors de la fase
d'ascens (5 equips de Segona Catalana guanyadors de l’eliminatòria prèvia) i 3
equips procedents de Primera Catalana.

2.6.2 Renúncies, permuta, venda i cessió de places
Els acords d’aquest tipus entre els clubs s’hauran de comunicar formalment per mitjà
d’escrit oficial dels clubs degudament signat per part dels representants de cada entitat
per correu electrònic adreçat al CCDE (comitecompeticio@fecapa.cat) amb còpia al CCd’HP
(h-patins@fecapa.cat).
El termini de recepció dels escrits per part dels clubs en acord s’obrirà a partir del dia
següent a l’acabament de la lliga regular o competició oficial corresponent i s’ allargarà
fins a un màxim de 10 dies hàbils abans de la data de celebració del sorteig per
confeccionar el Calendari General de Competicions de la nova temporada.

2.6.2.1 Les renúncies
PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL
•

Si un equip de Primera Divisió Estatal adscrit a la FCP renuncia a la seva categoria
(sigui abans o després de la data de celebració del sorteig per confeccionar el
calendari general de competicions de la nova temporada), descendirà
automàticament a la categoria més baixa de la competició sènior de la FCP (Segona
Catalana).

•

Si la plaça vacant que deixa aquest equip l’ha d’ocupar un equip adscrit a la FCP,
serà aquell equip segon (2on) classificat al final del play-off de Nacional Catalana.

•

Si aquest segon classificat renuncia a ocupar-la, llavors serà el tercer (3er) equip
classificat qui l’ocuparà, i així successivament, fins a ocupar la plaça vacant per la
renúncia.

•

Tot això sense perjudici de la normativa i els drets que es puguin derivar de la RFEP.

NACIONAL CATALANA
•

Si un equip de Nacional Catalana renuncia a la seva categoria abans de la celebració
del sorteig per confeccionar el calendari general de competicions de la nova
temporada, baixarà automàticament a Primera Catalana.

•

La plaça vacant d’aquesta renúncia l’haurà d’ocupar un dels equips perdedors de
les eliminatòries S1 i S2 de la fase prèvia d’ascens, i serà l’equip millor classificat
del seu grup en finalitzar la lliga regular, en cas de que la classificació dintre del
seu grup fos la mateixa ocuparà la plaça l’equip amb millor coeficient.

•

Si un equip de Nacional Catalana renuncia a la seva categoria després de la
celebració del sorteig per confeccionar el calendari general de competició de la nova
temporada, descendirà automàticament a la categoria més baixa de la competició
sènior de la FCP (Segona Catalana).

•

La plaça vacant resultant d’aquesta renúncia no la podrà cobrir en cap cas ni
circumstància un altre equip i, per tant, no hi haurà cap equip de Primera Catalana
que pugui licitar per ocupar-la.

PRIMERA CATALANA
•

Si un equip de Primera Catalana renuncia a la seva categoria abans de la celebració
del sorteig per confeccionar el calendari general de competicions de la nova
temporada, baixarà automàticament a Segona Catalana.

•

Si l’equip que renuncia és un dels equips que ha obtingut l’ascens a la Nacional
Catalana, la plaça vacant l’haurà d’ocupar un dels equips perdedors de les
eliminatòries S1 i S2 de la fase prèvia d’ascens, i serà l’equip millor classificat del
seu grup en finalitzar la lliga regular, en cas de que la classificació dintre del seu
grup fos la mateixa ocuparà la plaça l’equip amb millor coeficient.

•

Si l’equip que renuncia és un dels que ha mantingut la categoria (Primera Catalana),
la plaça vacant l’haurà de cobrir l’equip de segona catalana millor classificat dels

que hagin perdut la segona eliminàtoria d’ascens.
•

El criteri per definir el millor classificat és el que s’indica al punt 1.2.4 d’aquesta
normativa.

•

Si un equip de Primera Catalana renuncia a la seva categoria després de la
celebració del sorteig per confeccionar el calendari general de competició de la nova
temporada, baixarà automàticament a Segona Catalana.

•

La plaça vacant resultant d’aquesta renúncia no la podrà cobrir en cap cas ni
circumstància un altre equip i, per tant, no hi haurà cap equip de Segona Catalana
que pugui licitar per ocupar-la.

JÚNIOR i JUVENIL PREFERENT
•

Si un equip júnior o juvenil preferent renuncia a participar al seu nivell (sigui abans
o després del sorteig del calendari general de competició de la nova temporada),
aquest equip baixarà automàticament al nivell inferior de la mateixa categoria.

•

La plaça lliure resultant d’aquesta renuncia l’haurà d’ocupar aquell equip novè (9è)
classificat al final de la competició de la 3ª Fase Classificatòria.

•

Si aquest novè (9è) renuncia o el Club ja te equip a preferent, llavors l’haurà
d’ocupar el desè (10è) classificat, i així successivament, fins a ocupar la plaça
vacant.
2.6.2.2 Permuta, venda i cessió de places entre clubs

Segons el text de l’article 2.13 del RGC aprovat a l’Assemblea General de Clubs del
29/06/13, la transmissió dels drets de participació a les distintes competicions sènior de
l’àmbit català o estatal entre clubs es regula tenint en compte els criteris següents:
➢

Els clubs que siguin titulars del dret a participar amb un o més equips de categoria
sènior en distintes competicions d’àmbits català i estatal, poden transmetre aquest
dret a un altre o altres clubs, a títol gratuït o onerós, amb el ben entès que aquest
no es pot revertir en la mateixa temporada, ni tampoc és transmissible a tercers en
el mateix període.

➢

Si un club assoleix l’ascens directe de un dels seus equips a una categoria superior
però no pot inscriure’l perquè ja te un equip inscrit en la mateixa categoria, podrà
transmetre aquest dret a un altre club sempre i quan ho faci abans de la data límit
d’inscripció. Si no el transmet, donat que no podrà fer inscripció, la FCP atorgarà la
plaça directament al següent equip que en sigui mereixedor per ordre de
classificació.

➢

Els equips que no puguin accedir a les places de categoria superior degut a que el
seu club ja té un equip en la mateixa categoria, no podran participar en cap
eliminatòria o play-off que doni opcions d’ascens. Aquesta regla s’aplicarà sense
cap excepció, inclòs el cas en el que l’equip de la categoria superior es trobi en llocs
de descens o hagi perdut la categoria en el moment de començar les eliminatòries
o play-off d’ascens.

➢

Si un club té més d’un equip sènior a la competició catalana, només podrà
intercanviar la plaça per ascendir de l’equip de màxima categoria.

➢

Si un equip sènior català amb plaça a les competicions estatals cedeix el seu dret a
un altre equip català inscrit a les competicions de la FCP, 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 la categoria més baixa de la competició
sènior de la FCP (Segona Catalana).

➢

El CCDE haurà de validar o rebutjar tota cessió de drets o intercanvi de places que
afecti equips catalans per mitjà de document oficial de la FCP que es farà arribar
als clubs afectats.

2.7

NACIONAL CATALANA FEMENINA (NCAT FEM)

2.7.1

Sistema de competició

La disputen 14 equips dividits en 2 grups de 7 equips segons classificació de la temporada
anterior.
Es disputen 3 fases i una eliminatòria de repesca.
•

Fase de grups del 16/09/17 al 17/12/17

•

Fase de classificació del 21/01/18 al 18/03/18

•

Eliminatoria de repesca 25/03/18

•

Fase play-off del 08/04/18 al 10/06/18

Es proclamarà campió el guanyador de la darrera ronda en finalitzar la fase de play-off.

2.7.2

Fase de grups

Els equips es divideixen en dos grups de 7 equips cada grup que juguen per sistema de
lligueta a doble volta tots contra tots. Els tres (1er a 3er) primers classificats de cada grup
passaran al Grup per l’ascens (Grup 1) de la següent fase o fase de classificació. Els
equips classificats 5è, 6è i 7è de cada un dels dos grups passaran al Grup pel descens
(Grup 2) de la següent fase o fase de classificació. Els quarts (4rt) classificats de cada
grup es distribuirán segons el seu coeficient, l’equip amb millor coeficient jugarà al grup
per l’ascens i l’equip amb pitjor coeficient jugarà al grup pel descens.
Els resultats dels partits jugats a la fase de grups contra equips que passen al mateix grup
de la fase de classificació es traslladaran automàticament a la nova classificació dels grups
1 i 2 de la segona fase.

COMPOSICIÓ DELS GRUPS:
Un Grup estarà composats pels equips 2on, 5è, 6è, 9è, i 10è classificats de la temporada
anterior, mes 1 equip procedent del sorteig (un equip procedent del descens de OK Lliga)
i un equip procedent de l’ascens directe de Primera Catalana.
L'altre Grup estarà composats pels equips 3er, 4rt, 7è, 8è, 11è i 12è classificats de la
temporada anterior, mes 1 equip procedent del sorteig (un equip procedent del descens
de OK Lliga).
Els equips que baixen de OK Lliga estatal es distribuiran per sorteig entre ells entre els 2
grups, un a cada grup.
SORTEIG:
Es celebrarà un sorteig per distribuir als nous equips procedents de descens, el numero de
ordre de cada equip que determinarà el calendari de cada equi, i quin dels dos grups serà
el grup A i el grup B.
Els partits de les tres darreres jornades no es podran ajornar, els partits de la darrera
jornada s’hauran de jugar en horari unificat dissabte a les 20:00 hores.

2.7.3

Fase de classificació

En aquesta fase els equips es divideixen de dos grups de 7 equips cada grup en funció de
la classificació obtinguda a la fase anterior (Fase de grups).
El GRUP 1 estarà format pels 3 primers (1er, 2on i 3er) mes el 4rt classificat amb millor
coeficient dels grups A i B.
El GRUP 2 estarà format pels 3 equips (5è, 6è i 7è) classificats dels grups A i B mes l 4rt
classificat amb pitjor coeficient.
Cada un dels equips començarà aquesta fase conservant els resultats dels partits que ja
haurà jugat a la fase de grups contra els equips que estaven en el seu mateix grup i s’haurà
d’enfrontar en partit d’anada i tornada als 3 ó 4 equips provinents de l’altre grup de la fase
de grups que estiguin en el seu grup en aquesta fase.
El quadre d’enfrontaments serà:
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 2

21/01/18

2A-3B

6B-5A

25/02/18

3B-2A

5A-6B

21/01/18

3A-2B

5B-6A

25/02/18

2B-3A

5B-6A

21/01/18

4A-1B

4B-7A

25/02/18

1B-4A

7A-4B

28/01/18

3B-1A

5A-7B

04/03/18

1A-3B

7B-5A

28/01/18

2B-4A

6A-4B

04/03/18

4A-2B

4B-6A

28/01/18

1B-3A

7A-5B

04/03/18

3A-1B

5B-7A

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 1

GRUP 2

04/02/18

1A-2B

7B-6A

11/03/18

2B-1A

6A-7B

04/02/18

2A-1B

6B-7A

11/03/18

1B-2A

7A-6B

04/02/18

4A-3B

4B-5A

11/03/18

3B-4A

5A-4B

18/02/18

1A-1B

7A-7B

18/03/18

1B-1A

7B-7A

18/02/18

2A-2B

6A-6B

18/03/18

2B-2A

6B-6A

18/02/18

3A-3B

5A-5B

18/03/18

3B-3A

5B-5A

Nota: Aquest quadre contempla el suposit en que el millor 4rt es el del grup A si fos el del grup B
els partits que apareixen en el grup 1 pel 4A canviarien per 4B i el rival sempre del grup A i en el
grup 2 canviariem els partits del 4B per 4A i els rivals serien sempre del grup B.

Els partits de les tres darreres jornades no es podran ajornar, els partits de la darrera
jornada de la fase s’hauran de jugar en horari unificat. Dissabte a les 20:00
Un cop acabada la fase de grups els 4 primers classificats (1er, 2on, 3er i 4rt) del Grup1 i
el primer (1er) classificat del Grup 2 queden directament classificats per jugar els play-off
per l’ascens, els 3 darrers classificats (5è, 6è i 7è) del Grup 2 queden directament
classificats per jugar play-off pel descens.
La resta d’equips juguen eliminatòria de repesca

2.7.4

Eliminatòria de repesca

La jugaran 6 equips que seran 3 del Grup 1, els classificats 5è, 6è i 7è, i 3 del Grup 2, els
classificats 2on 3er i 4rt.
La eliminatòria es jugarà a doble partit en un cap de setmana segons el següent quadre
d’enfrontaments:

E1

4rt grup 2

- 5è grup 1

E2

3er grup 2 - 6è grup 1

E3

2on grup 2 - 7è grup 1

Es jugarà els dies 24-25/03/2018 segons normativa per eliminatories a doble partit jugant
els partits de tornada a la pista dels equips del Grup 1
Els 3 equips guanyadors de les 3 eliminatories de repesca jugaran els playoff per l’ascens,
els 3 equips perdedors de les 3 eliminatories de repesca jugaran els playoff per descens.

2.7.5

Els play-off

Tots els equips jugaran 3 rondes de play-off al millor de 3 partits, el primer equip que
guanyi 2 partits serà el guanyador de l’eliminatòria, tenint en compte el següent:

➢ els partits no poden quedar empatats, en cas d’empat en els partits 1 i 2 del playoff es jugarà una prorroga de 5 minuts sense gol d’or i si persisteix l’empat es
llençaran 5 faltes directes.

➢ en cas de que el tercer partit acabi en empat es jugarà una prorroga de 5 minuts
sense gol d’or i, si persisteix l’empat, el guanyador de l’eliminatòria serà l’equip
local.

1a Ronda 8-15-29 abril 2018
Quadre ascens:

PA1

1er grup 1 - 4rt grup 2

PA2

2on grup 1 - guanyador E3

PA3

3er grup 1 - guanyador E2

PA4

4rt grup 1 -guanyador E1

Quadre descens:

PD1 Perdedor E4 - 7è grup 2
PD2 Perdedor E3 - 6è grup 2
PD3 Perdedor E2 - 5è grup 2
2a Ronda 6-13-20 Maig 2018
Quadre ascens:
(1er a 4rt)

PA5 guanyador PA1 - guanyador PA4
PA6 guanyador PA2 - guanyador PA3
(5è a 8è)

PA7 perdedor PA1 - perdedor PA4
PA8 perdedor PA2 - perdedor PA3
Quadre descens:
GRUP D1 (9è a 11è)

06/05/18 Guanyador PD1- Guanyador PD2
13/05/18 Guanyador PD3- Guanyador PD1
20/05/18 Guanyador PD2- Guanyador PD3

GRUP D2 (12è a 14è)

06/05/18 Perdedor PD1- Perdedor PD2
13/05/18 Perdedor PD3- Perdedor PD1
20/05/18 Perdedor PD2- Perdedor PD3
3a Ronda 27 Maig 3-10 Juny 2018

(1er - 2on) Guanyador PA5 - Guanyador PA6
(3er - 4rt) Perdedor PA5

- Perdedor PA6

(5è - 6è)

Guanyador EC1 - Guanyador EC2

(7è - 8è)

Perdedor EC1

- Perdedor EC2

GRUP D1 (9è a 11è)

27/05/18 Guanyador PD2-Guanyador PD1
03/06/18 Guanyador PD1-Guanyador PD3
10/06/18 Guanyador PD3-Guanyador PD2
GRUP D2 (12è a 14è)

27/05/18 Perdedor PD2-Perdedor PD1
03/06/18 Perdedor PD1-Perdedor PD3
10/06/18 Perdedor PD3-Perdedor PD2
2.7.6

Calendari

10/09/17

Súpercopa

16/09/17

1ª jornada de la fase de grups.

05/11/17

Inici 2ª volta de la fase de grups.

14/01/18

Copa Generalitat.

18/02/18

Inici fase de classificació.

18/03/18

Darrera jornada de la fase de classificació.

25/03/18

Eliminatòries de repesca.

08/04/18

Inici play-off

10/06/18

Darrera jornada play-off

2.7.7 VII Súpercopa
La disputen el campió de la lliga regular i el guanyador de la Copa de la Lliga de la
temporada anterior.

Si coincideix que el guanyador d’ambdues competicions és el mateix equip, el dret a
participar en aquest encontre serà del subcampió de la Copa de la Lliga.
Si es dona el cas que algun dels equips classificats per a disputar la Súpercopa no consta
inscrit en cap competició sènior femenina catalana o estatal de la temporada en curs, el
dret a participar-hi serà de l’equip subcampió corresponent.

2.7.8 VII Copa Generalitat
Aquesta competició enfrontarà en format de final a 2 als dod primers (1er i 2on) equips
classificats en finalitzar la primera volta de la fase de grups. Es jugaran dos partits
semifinals: els 2 equips guanyadors disputaran l’encontre final pel títol.
Encreuaments de les semifinals: primer (1er) classificat del grup A contra segon (2on)
classificat del grup B i primer (1er) classificat del grup B contra segon (2on) classificat del
grup A.

2.8

PRIMERA CATALANA FEMENINA (1CAT FEM)

2.8.1 Sistema de competició
La disputen 14 equips en format de lliga regular, tots contra tots, a doble volta. Es
proclamarà campió el primer (1er) equip classificat a l’acabament de la lliga regular.

2.8.2 Calendari
17/09/17

1ª jornada de la lliga regular

14/01/18

Inici 2ª volta

27/05/18

darrera jornada de la lliga regular

10/06/18

Copa de la Lliga

2.9

SEGONA CATALANA FEMENINA (2CAT FEM)

2.9.1 Sistema de competició
La disputen 14 equips en format de lliga regular, tots contra tots, a doble volta. Es
proclamarà campió el primer (1er) equip classificat a l’acabament de la lliga regular.

2.9.2 Calendari
17/09/17

1ª jornada de la lliga regular

14/01/18

Inici 2ª volta

27/05/18

darrera jornada de la lliga regular

10/06/18

Copa de la Lliga

2.10

COPA DE LA LLIGA FEMENINA (1CAT/ 2CAT)

2.10.1 Sistema i format de competició
La disputaran els sènior femeníns de les categories Primera Catalana i Segona Catalana
que s’inscriguin voluntariament. Les inscripcions s’hauran de fer abans del
La competició es celebrarà unicament si hi ha un minim de 16 equips inscrits.
El nombre d’eliminatories i format definitiu es determinarà en funció del nombre d’equips
inscrits.

2.10.2 Calendari de partits i jornades
28/01/18

1a Eliminatòria

04/03/18

2a Eliminatòria

15/04/18

3a Eliminatòria

03/06/18

4a Eliminatòria

2.10.3 Normativa específica

2.10.3.1 Ajustos horaris, ajornaments i permuta dels partits
Tots els partits s’hauran de celebrar en data i hora fixada pel Comitè Català d’Hoquei Patins
(CCdHP) al calendari general de la competició per a la disputar el partit únic de cada ronda
eliminatòria.
Les hores de joc de tots els partits eliminatoris es confirmaran per part de l’equip local
mitjançant ajornament a la intranet i dins els terminis establerts per a la validació dels
canvis i modificacions del calendari per part dels clubs de cada jornada durant la
competició.

Aquests ajornaments no són negociables o discutibles per part de l’equip contrari (no es
poden rebutjar): només són la confirmació al calendari de l’hora de joc del partit que cada
equip ha de disputar a casa. El contrari acceptarà la proposta d’hora per confirmar que
n’està “assabentat” i la STC validarà la data i hora definitiva de cada partit per tal que el
comitè arbitral pugui designar un col·legiat a cada encontre.
La pista de joc dels partits eliminatoris es podrà permutar únicament per mutu acord entre
clubs. La data de joc fixada per cada ronda eliminatòria no podrà ser mai superior o més
tard d’aquella prevista per a la disputa del partit de cada ronda.
Tanmateix, sempre que els dos equips estiguin d’acord i ho hagin gestionat correctament
a la intranet amb el corresponent ajornament acceptat per l’equip contrari, es podrà
avançar la data de joc del encontre per ser disputat durant el cap de setmana anterior al
de la jornada oficial de competició.

2.11

COMPETICIÓ FEMENINA: ASCENSOS I DESCENSOS

2.11.1 Sistema d’ascensos i descensos
Tenint en compte el sistema d’ascensos i descensos previst per la Reial Federació
Espanyola de Patinatge (RFEP) per a la OK Lliga Femenina (), el sistema d’ascensos i
descensos aplicable a les competicions sènior femenines per a la propera temporada es
basa en tres supòsits principals:
() Apartat 10.1 de les Bases de Competició de la RFEP:
Hauran de descendir a les lligues autonòmiques els 3 darrers equips classificats al final de
la lliga regular (...)
[1er supòsit] Si no baixa cap equip català de l’ OK Liga femenina:
NACIONAL CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er) guanyador del playoff, de Nacional
Catalana a l’ OK Liga.

•

Baixarà 1 equip, el darrer classificat (14è) al final del playoff, de Nacional Catalana
a Primera Catalana.

PRIMERA CATALANA: 14 equips
•

Pujaran 2 equips, els dos primers classificats (1er i 2on), de Primera Catalana a
Nacional Catalana.

•

Baixarà 1 equip, el darrer classificat (14è), de Primera Catalana a Segona Catalana.

SEGONA CATALANA: 14 equips
•

Pujaran 2 equips, els dos primers classificats (1er i 2on), de Segona Catalana a
Primera Catalana.

[2n supòsit] Si baixa 1 equip català de l’ OK Liga femenina:
NACIONAL CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er) guanyador del playoff , de Nacional
Catalana a l’ OK Liga.

•

Baixarà 1 equip, el darrer classificat (14è) al final del playoff, de Nacional Catalana
a Primera Catalana.

PRIMERA CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er), de Primera Catalana a Nacional Catalana.

•

Baixaran 2 equips, els 2 darrers classificats (13è i 14è), de Primera Catalana a
Segona Catalana.

SEGONA CATALANA: 14 equips
•

Pujaran 2 equips, els 2 primers classificats (1er i 2on), de Segona Catalana a
Primera Catalana.

[3er supòsit] Si baixen 2 equips catalans de l’ OK Liga femenina:
NACIONAL CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er) guanyador del playoff, de Nacional
Catalana a l’ OK Liga.

•

Baixaran 2 equips, els 2 darrers classificats (13è i 14è) al final del playoff, de
Nacional Catalana a Primera Catalana.

PRIMERA CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificats (1er), de Primera Catalana a Nacional
Catalana.

•

Baixaran 2 equips, els 2 darrers classificats (13è i 14è), de Primera Catalana a
Segona Catalana.

SEGONA CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er), de Segona Catalana a Primera Catalana.

[4rt supòsit] Si baixen 3 equips catalans de l’ OK Liga femenina:
NACIONAL CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er) guanyador del playoff, de Nacional
Catalana a l’ OK Liga.

•

Baixaran 3 equips, els 3 darrers classificats (12è, 13è i 14è) al final del playoff, de
Nacional Catalana a Primera Catalana.

PRIMERA CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificats (1er), de Primera Catalana a Nacional
Catalana.

•

Baixaran 3 equips, els 3 darrers classificats (12è, 13è i 14è), de Primera Catalana
a Segona Catalana.

SEGONA CATALANA: 14 equips
•

Pujarà 1 equip, el primer classificat (1er), de Segona Catalana a Primera Catalana.

2.11.2 Renúncies, permuta, venda i cessió de places
Els acords d’aquest tipus entre els clubs s’hauran de comunicar formalment per mitjà
d’escrit oficial dels clubs degudament signat per part dels representants de cada entitat
per correu electrònic adreçat al CCDE (comitecompeticio@fecapa.cat) amb còpia al CCd’HP
(h-patins@fecapa.cat).
El termini de recepció dels escrits per part dels clubs en acord s’obrirà a partir del dia
següent a l’acabament de la lliga regular o competició oficial corresponent i s’ allargarà
fins a un màxim de 10 dies hàbils abans de la data de celebració del sorteig per
confeccionar el Calendari General de Competicions de la nova temporada.
2.11.2.1 Les renúncies
OK LIGA FEMENINA
•

Si un equip de l’ OK Lliga Femenina adscrit a la FCP renuncia a la seva categoria
(sigui abans o després de la data de celebració del sorteig per confeccionar el
calendari general de competicions de la nova temporada), descendirà
automàticament a la categoria més baixa de la competició sènior de la FCP (Segona
Catalana).

•

Si la plaça vacant que deixa aquest equip l’ha d’ocupar un equip adscrit a la FCP,
serà aquell equip segon (2on) classificat al final de la lliga regular de Nacional
Catalana.

•

Si aquest segon classificat renuncia a ocupar-la, llavors serà el tercer (3er) equip
classificat qui l’ocuparà, i així successivament, fins a ocupar la plaça vacant per la
renúncia.

•

Tot això sense perjudici de la normativa i els drets que es puguin derivar de la RFEP.

NACIONAL CATALANA
•

Si un equip de Nacional Catalana renuncia a la seva categoria abans de la celebració
del sorteig per confeccionar el calendari general de competicions de la nova
temporada, baixarà automàticament a Primera Catalana.

•

La plaça vacant resultant d’aquesta renúncia l’haurà de cobrir el següent equip
classificat a aquells que hagin obtingut l’ascens directe al final de la lliga regular de
Primera Catalana.

•

En cas d’empat a punts entre dos o més equips, aquest es resoldrà segons el que
estableix l’article 2.34 del RGC.

•

Si aquest equip renuncia a ocupar-la, llavors serà el següent classificat qui la
cobrirà, i així successivament, fins a ocupar la plaça vacant per la renuncia.

•

Si un equip de Nacional Catalana renuncia a la seva categoria després de la
celebració del sorteig per confeccionar el calendari general de competició de la nova
temporada, descendirà automàticament a la categoria més baixa de la competició
sènior de la FCP (Segona Catalana).

•

El CCd’HP determinarà el sistema per a cobrir la plaça vacant resultant d’aquesta
renúncia.

PRIMERA CATALANA
•

Si un equip de Primera Catalana renuncia a la seva categoria, sigui abans o després
de la celebració del sorteig per confeccionar el calendari general de competicions
de la nova temporada, baixarà automàticament a Segona Catalana.

•

La plaça vacant resultant d’aquesta renúncia l’haurà de cobrir el següent equip
classificat a aquells que hagin obtingut l’ascens directe al final de la lliga regular de
Segona Catalana.

•

En cas d’empat a punts entre dos o més equips, aquest es resoldrà segons el que
estableix l’article 2.34 del RGC.

•

Si aquest equip renuncia a ocupar-la, llavors serà el següent classificat qui la
cobrirà, i així successivament, fins a ocupar la plaça vacant per la renúncia.
2.11.2.2 Permuta, venda i cessió de places entre clubs

Vegeu l’apartat 2.6.3.2 d’aquestes Bases de Competició.

CAPÍTOL III. DISPOSICIONS APLICABLES A L’HOQUEI BASE
*** pendent de confirmació segons nombre d’equips inscrits (es publicarà a partir del 17 de juliol)

3.1

COMPETICIONS MASCULINES I MIXTES

3.1.1 Sistema de competició i calendari

3.1.1.1 Fase preliminar (1ª fase)
En aquesta 1ª fase (o fase preliminar), en les categories juvenil i júnior, hi haurà un grup
únic de preferent (A), integrat pels 8 equips participants en el Campionat de Catalunya de
la temporada anterior i s’hauran de crear, amb la resta d’equips inscrits, grups de promoció
formats per un màxim de 6 equips cadascun.
➢

Si un Club té més d’un equip participant en Campionat de Catalunya, únicament
podrà inscriure 1 equip en el grup de preferent. La plaça lliure resultant l’haurà
d’ocupar l’equip novè (9è) classificat al final de la competició de la 3ª Fase
Classificatòria.

➢

Si aquest novè (9è) renuncia o el Club ja te equip a preferent, llavors l’haurà
d’ocupar el desè (10è) classificat, i així successivament, fins a ocupar la plaça
vacant.

En les categories aleví i infantil, no hi haurà grup de preferent i tots els equips inscrits es
repartiran en grups de promoció formats per un màxim de 6 equips cadascun.
En finalitzar la lligueta regular d’aquesta fase preliminar s’hauran de disputar en les 4
categories una eliminatòria a doble partit per tal de determinar:
•

Els 32 equips alevins i infantils que integraran els 4 grups de preferent de la 2ª fase
(o fase principal)

•

Els 26 equips juvenils que s’afegiran als 6 primers classificats (1er a 6è) del grup A
i s’integraran als 4 grups de preferent de la 2ª fase (o fase principal)

•

Els 10 equips júniors que s’afegiran als 6 primers classificats (1er a 6è) del grup A
i s’integraran als 2 grups de preferent de la 2ª fase (o fase principal)

En les categories juvenil i júnior, a més dels equips classificats provinents dels grups de
promoció, s’hi hauran d’afegir els 2 darrers equips classificats (7è i 8è) del grup A.
Es determinarà per sorteig els equips que disputaran cada eliminatòria, tenint en compte
el següent:
●

Els 6 primers del grup preferent en juvenil i júnior es classifiquen directament i no
hauran de disputar cap eliminatòria.

●

Es definirà una graella d’encreuaments prèvia al sorteig tenint en compte que els
millors equips classificats s’hauran d'enfrontar amb els pitjor classificats, en la
mesura que sigui possible.

●

Es sortejaran entre ells aquells equips que hagin obtingut la mateixa posició a la
classificació final de cada grup en finalitzar la 1ª fase (primers entre ells, segons
entre ells...)

●

El sorteig tindrà en compte el grup de procedència de cada equip durant la 1ª fase
per evitar repetir enfrontaments entre ells.

Els equips no classificats per les eliminatòries de preferent jugaran una lligueta per
determinar els diferents equips que integraran els grups de copa federació.
El calendari per jornades de la 1ª fase o fase preliminar, segons categoria i competició, és
el següent:
JUVENIL - JÚNIOR (grups de preferent)
10/09/17

1ª jornada

10/12/17

14ª jornada

17/12/17

Eliminatòria d’accés a 2ª fase (juvenil i júnior)

ALEVÍ – INFANTIL- JUVENIL - JÚNIOR (grups de promoció)
24/09/17

1ª jornada

26/11/17

10ª jornada

03/12/17

Eliminatòria anada d’accés a 2ª fase (aleví i infantil)

17/12/17

Eliminatòria tornada d’accés a 2ª fase (aleví i infantil)

17/12/17

Eliminatòria d’accés a 2ª fase (juvenil i júnior)

3.1.1.2 Fase principal (2ª fase)
En aquesta 2ª fase o fase principal, els equips s’hauran de separar d’acord amb la
classificació obtinguda a l’acabament de la 1ª fase en dues competicions principals: lligues
per al Campionat de Catalunya (grups de preferent) i lligues per a la Copa Federació (grups
de copa).
La competició preferent estarà constituïda per 2 grups de 8 equips cadascun en la categoria
júnior, i per 4 grups de 8 equips cadascun en les categories aleví, infantil i juvenil.
La quantitat d’equips no classificats per la competició preferent determinarà el nombre de
grups de la competició de la Copa Federació.
El calendari per jornades de la 2ª fase, per a les 4 categories, és el següent:
GRUPS DE PREFERENT – Campionat de Catalunya

07/01/18

1ª jornada

15/04/18

14ª jornada

GRUPS DE COPA – Copa Federació
14/01/18

1ª jornada

20/05/18

18ª jornada

27/05/18

1ª eliminatòria (E1) d’accés a fases finals

03/06/18

2ª eliminatòria (E2) d’accés a fases finals

3.1.1.3 Fase preferent classificatòria (3ª fase)
Aquesta fase servirà per establir la classificació general completa de la competició
preferent: per a les competicions de categories aleví, infantil i juvenil, determinarà les
posicions del 9è al 32è classificat; per a les competicions de categoria júnior, determinarà
les posicions del 9è al 16è classificat.
En aquesta fase hi accedeixen tots aquells equips dels grups de preferent que han disputat
la 2ª fase i que no s’han classificat per disputar les fases finals dels Campionats de
Catalunya i disputen una lligueta en grups de 4 equips que es distribuiran en funció de la
classificació obtinguda a l’acabament de la fase anterior.
El calendari per jornades de la 3ª fase preferent, per a les 4 categories, és el següent:
22/04/18

1ª jornada

27/05/18

6ª jornada

3.1.2 Fases finals dels Campionats de Catalunya

3.1.2.1 Format de la competició

ALEVÍ – INFANTIL – JUVENIL – JÚNIOR
•

El format serà de “lligueta de 2 grups”, integrats per 4 equips cadascun.

•

Els dos primers classificats de cada grup jugaran les semifinals.

•

Els equips guanyadors de les semifinals disputaran l’encontre final per al títol de
campió.

BENJAMÍ
•

En el Campionat de Catalunya de categoria benjamí hi participen un total de 12
equips.

•

Tindran dret a disputar aquesta fase final els 2 primers classificats (1er i 2on) del
respectiu Campionat Territorial de Tarragona, Lleida i Girona, els 5 primers

classificats (1er a 5è) del de Barcelona i l’equip guanyador d’una eliminatòria prèvia
(fase preliminar) que hauran de disputar els tercers (3ers) classificats de les
competicions de Tarragona, Lleida i Girona juntament amb el sisè (6è) classificat
de Barcelona.
•

La fase preliminar del campionat (eliminatòria prèvia) es disputarà en seu única
durant el cap de setmana del 21/05/17.

•

El format serà de “lligueta de 4 grups”, integrats per 3 equips cadascú.

•

El primer classificat de cada grup jugarà les semifinals. Els equips guanyadors de
les semifinals disputaran l’encontre final per al títol de campió.

SELECCIONS TERRITORIALS INFANTILS
•

competició es disputarà pel sistema

•

competició es disputarà pel sistema

SELECCIONS TERRITORIALS FEM18
•

competició es disputarà pel sistema

•

competició es disputarà pel sistema
3.1.2.2 Dates de celebració

28/05/17

CCAT BENJAMÍ

30/04/17

CCAT ALEVÍ

23/04/17

CCAT INFANTIL

30/04/17

CCAT JUVENIL

23/04/17

CCAT JÚNIOR

04/06/17

CCAT ST INFANTILS

04/06/17

CCAT ST FEM18
3.1.2.3 Seus organitzadores

La FCP haurà de fer públic al més aviat possible els campionats que corresponen a cada
Delegació Territorial per a la present temporada, tot seguint la roda establerta, per tal que
els diferents clubs i entitats puguin demanar a cada Territorial ser-ne seu organitzadora.
Els clubs que estiguin interessats a organitzar algun Campionat de Catalunya ho hauran
de comunicar durant el mes de gener i febrer a la seva respectiva Delegació Territorial i al
CCd’HP per mitjà del formulari adreçat per correu electrònic a la STC (vegeu ANNEX VI).
3.1.2.4 Bases de la competició

La normativa que regularà la correcta disputa dels Campionats de Catalunya i Territorials
serà el Protocol d’Organització dels Campionats de Catalunya d’Hoquei Patins que el
CCd’HP publica a la web de la FCP cada temporada.

3.1.3 Fases finals de la Copa Federació

3.1.3.1 Format de la competició
En aquestes fases finals s’hauran d’enfrontar els 4 equips classificats de cada categoria pel
sistema d’eliminatòries a doble partit prèvies celebrades tot just finalitzada la lligueta
regular de la 2ª fase.
Es jugaran dos partits semifinals: els 2 equips perdedors jugaran la final per al 3er i 4rt
lloc; els 2 equips guanyadors disputaran l’encontre final per al títol de campió i subcampió.
Encreuaments de les semifinals: vindran determinats pel quadre d’eliminatòries prèvies
que publicarà el CCd’HP per mitjà de nota informativa abans de disputar-se les 3 últimes
jornades de la lligueta.
3.1.3.2 Dates de celebració
11/06/17

Copa Federació ALEVÍ

11/06/17

Copa Federació INFANTIL

11/06/17

Copa Federació JUVENIL

11/06/17

Copa Federació JÚNIOR
3.1.3.3 Seus organitzadores

Els clubs que estiguin interessats a organitzar les Fases Finals de la Copa Federació ho
hauran de comunicar durant el mes de gener i febrer a la seva respectiva Delegació
Territorial i al CCd’HP per mitjà de formulari adreçat per correu electrònic a la STC (vegeu
ANNEX VI).

3.2

COMPETICIONS FEMENINES

3.2.1 Sistema de competició

3.2.1.1 FEM16
Tots els equips inscrits es repartiran en 6 grups de promoció formats per un màxim de 6
equips cadascun que, en format de lliga regular a doble volta, jugaran tots contra tots la

1ª fase de la competició.
Per la 2ª fase, els equips s’hauran de separar en quatre grups (dos de preferent i dos de
copa) d’acord amb els resultats obtinguts a l’acabament de la fase anterior:
•

Els 6 primers (1ers), els 6 segons (2ons), i els 4 millors tercers (3ers) classificats
de cada grup accediran als grups de preferent (P1 i P2) per jugar la 2ª Fase. Els
equips es distribuiran en els dos grups per sorteig situant a cada grup 3 primers, 3
segons i 2 tercers classificats.

•

La resta d’equips no integrats als grups de preferent accediran als dos grups de
copa (F1 i F2) que, formats per un màxim de 8 equips cadascun, disputaran la 2ª
fase.

Accediran a la Fase Final del Campionat de Catalunya un total de 8 equips: els 3 primers
classificats (1er a 3er) dels grups P1 i P2 i els 2 equips guanyadors de l’eliminatòria prèvia
que disputaran els 2 quarts classificats (4rt) dels grups P1 i P2 amb els 2 primers (1ers)
classificats dels grups F1 i F2. Aquesta eliminatòria de classificació es disputarà a partit
únic i seu neutral.
3.2.1.2 FEM14

3.2.1.3 FEM12
Tots els equips inscrits es repartiran en 3 grups de promoció formats per un màxim de 6
equips cadascun que, en format de lliga regular a doble volta, jugaran tots contra tots la
1ª fase de la competició.
Per la 2ª fase, els equips s’hauran de separar en 2 grups (un de preferent i un de copa)
d’acord amb els resultats obtinguts a l’acabament de la fase anterior:
•

Els 3 primers (1ers) i els 3 segons (2ons) classificats de cada grup, amb els 2 millors
tercers (3ers) de tots els grups, accediran al grup de preferent (P1) per jugar la 2ª
Fase.

•

La resta d’equips no integrats al grup de preferent accediran al grup de copa (F1)
per disputar la 2ª fase.

Al Campionat de Catalunya hi accediran un total de 8 equips: els 6 primers classificats (1er
a 6è) del grup P1, juntament amb els 2 equips guanyadors de l’eliminatòria prèvia que
disputaran els 2 darrers classificats (7è i 8è) del grup P1 amb els 2 primers classificats
(1er i 2on) del grup F1. Aquesta eliminatòria de classificació es disputarà a partit únic i seu
neutral.
3.2.1.4 MINIFEM
Tots els equips inscrits es repartiran en grups de promoció formats per un màxim de 6
equips cadascun que, en format de lliga regular a doble volta, jugaran tots contra tots la

1ª fase de la competició.
Per la 2ª fase, els equips s’hauran de separar en 3 grups (un de preferent i dos de copa)
d’acord amb els resultats obtinguts a l’acabament de la fase anterior:
•

Els 2 primers classificats (1er i 2on) de cada grup accediran al grup de preferent
(P1) per disputar la 2ª fase.

•

La resta d’equips no integrats al grup de preferent es repartiran en dos grups de
copa (F1 i F2) per disputar la 2ª fase.

3.2.2 Calendari

3.2.2.1 FEM16

FASE PRELIMINAR (1ª Fase)
18/09/16

1ª jornada

27/11/16

10ª jornada

FASE PRINCIPAL (2ª Fase)
11/12/16

1ª jornada

09/04/17

14ª jornada

23/04/17

Eliminatòria d’accés al Campionat de Catalunya

3ª FASE
11/12/16

1ª jornada

09/04/17

14ª jornada

3.2.2.1 FEM14

FASE PRELIMINAR (1ª Fase)
18/09/16

1ª jornada

27/11/16

10ª jornada

FASE PRINCIPAL (2ª Fase)
11/12/16

1ª jornada

09/04/17

14ª jornada

23/04/17

Eliminatòria d’accés al Campionat de Catalunya

3ª FASE
11/12/16

1ª jornada

09/04/17

14ª jornada

3.2.2.2 FEM12

FASE PRELIMINAR (1ª Fase)
18/09/16

1ª jornada

27/11/16

10ª jornada

FASE PRINCIPAL (2ª Fase)
11/12/16

1ª jornada

09/04/17

14ª jornada

23/04/17

Eliminatòria d’accés al Campionat de Catalunya

3ª FASE
11/12/16

1ª jornada

09/04/17

14ª jornada

3.2.2.3 MINIFEM

FASE PRELIMINAR (1ª Fase)
18/09/16

1ª jornada

27/11/16

10ª jornada

FASE PRINCIPAL (2ª Fase)
11/12/16

1ª jornada

12/03/17

10ª jornada

3ª FASE
11/12/16

1ª jornada

09/04/17

14ª jornada

3.2.3 Fases finals dels Campionats de Catalunya

3.2.3.1 Format de la competició

FEM16, FEM14 i FEM12
•

El format serà de “lligueta de 2 grups”, integrats per 4 equips cadascun.

•

Els dos primers classificats de cada grup jugaran les semifinals.

•

Els equips guanyadors de les semifinals disputaran l’encontre final per al títol de
campió.

MINIFEM
Donat el caràcter eminentment formatiu d’aquest nivell, la competició conclourà amb un
esdeveniment esportiu (festa) en què hi participaran tots els equips i jugadores.
3.2.3.2 Dates de celebració
11/06/17

FESTA MINIFEM

14/05/17

CCAT FEM12

14/05/17

CCAT FEM14

07/05/17

CCAT FEM16
3.2.3.3 Seus organitzadores

Els clubs que estiguin interessats a organitzar algun Campionat de Catalunya ho hauran
de comunicar durant el mes de gener i febrer a la seva respectiva Delegació Territorial i al
CCd’HP per mitjà del formulari adreçat per correu electrònic a la STC (vegeu ANNEX VI).
3.2.3.4 Bases de la competició
La normativa que regularà la correcta disputa dels Campionats de Catalunya serà el
Protocol d’Organització dels Campionats de Catalunya d’Hoquei Patins que el CCd’HP
publica a la web de la FCP cada temporada.

3.2.4 Fases finals de la Copa Federació

3.1.3.1 Format de la competició
En aquestes fases finals s’hauran d’enfrontar els 4 equips classificats de cada categoria pel
sistema d’eliminatòries a doble partit prèvies celebrades tot just finalitzada la lligueta
regular de la 2ª fase.
Es jugaran dos partits semifinals: els 2 equips perdedors jugaran la final per al 3er i 4rt

lloc; els 2 equips guanyadors disputaran l’encontre final per al títol de campió i subcampió.
Encreuaments de les semifinals: vindran determinats pel quadre d’eliminatòries prèvies
que publicarà el CCd’HP per mitjà de nota informativa abans de disputar-se les 3 últimes
jornades de la lligueta.
3.1.3.2 Dates de celebració
11/06/17

Copa Federació FEM16

11/06/17

Copa Federació FEM14

11/06/17

Copa Federació FEM12
3.1.3.3 Seus organitzadores

Els clubs que estiguin interessats a organitzar les Fases Finals de la Copa Federació ho
hauran de comunicar durant el mes de gener i febrer a la seva respectiva Delegació
Territorial i al CCd’HP per mitjà de formulari adreçat per correu electrònic a la STC (vegeu
ANNEX VI).

3.3

COMPETICIONS D’ÀMBIT TERRITORIAL

Els comitès territorials d’hoquei patins hauran d’organitzar les respectives competicions
oficials de les categories benjamí, prebenjamí i prebenjamí-iniciació.
Hauran de publicar amb suficient antelació les dates d’inici d’aquestes, format de
competició, calendari de jornades i disputa de les fases finals dels respectius campionats,
amb dates de celebració i seus organitzadores.

3.3.1 Normativa per als partits prebenjamins, PB-iniciació i MINIFEM
•

La durada del partit serà de 3 parts de 10 minuts cadascuna amb 5 minuts de descans
entre cadascuna.

•

Cada equip podrà demanar un temps mort a cada part.

•

A la tercera part del partit els equips s’hauran de mantenir al mateix camp de la segona
part.

•

El resultat del partit serà la suma de les parts empatades o guanyades per cada equip,
a raó d’un punt per cada part guanyada o empatada.

•

En iniciar-se cada part, el marcador electrònic de gols s’haurà de situar a zero.

•

A l’acta del partit, no haurà de figurar el resultat final en nombre de gols, sinó en punts
obtinguts per cada equip en total a la finalització o després d’haver disputat les 3 parts.

•

Tots/es els/les jugadores inscrits/es en l’acta hauran de jugar com a mínim una de les

parts (sencera, excepte en cas de lesió).
•

L’àrbitre haurà de lliurar el full de control d’alineacions a cada delegat d’equip, que
hauran d’emplenar amb els dorsals i jugadors abans de cada part i signar en acabar el
partit (vegeu ANNEX VII).

•

En cas d’incompliment d’aquesta norma, l’àrbitre ho haurà de fer constar a l’apartat
d’observacions de l’acta.

•

Aquesta normativa també s’aplicarà a tots els partits de les competicions MINIFEM.

3.4

ALTRES COMPETICIONS: CAMPIONATS D’ESPANYA

14/05/17

C. d’Espanya ALEVÍ

07/05/17

C. d’Espanya INFANTIL

21/05/17

C. d’Espanya FEM16

14/05/17

C. d’Espanya JUVENIL

07/05/17

C. d’Espanya JÚNIOR

18/06/17

C. d’Espanya SELECCIONS AUT. INFANTILS

18/06/17

C. d’Espanya SELECCIONS AUT. FEMENINES SUB18

