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TEMPORADA 2009-2010
ELS MARCATGES DE LA PISTA DE JOC
(extret del nou Reglament Tècnic d’Hoquei Patins)

ARTICLE 3r
(Marcatges de la pista de joc)
1.
La pista de joc admet marcatges específics, de conformitat amb la
localització, les mesures i les dimensions establertes en els diferents
punts d’aquest article, d’acord amb el que s’indica en el diagrama
següent:

2.
Les línies dels marcatges de pista han de tenir una amplada de 8
(vuit) centímetres, amb un color diferent, que contrasti amb els colors
de la pilota i de la pista per garantir la bona visibilitat dels marcatges.
2.1. En les competicions internacionals en què participen les seleccions
nacionals dels països membres de la FIRS, la pista de joc només pot
contenir els marcatges que són específics del joc d’hoquei sobre patins.
2.2. En la resta de competicions, la pista de joc pot contenir d’altres
marcatges, sempre que no perjudiquin la bona visibilitat dels marcatges
que són específics del joc d’hoquei sobre patins.
3. Àrea de penal: De forma rectangular i marcada a cada mitja pista,
està delimitada per dues línies amb una llargada de 9 (nou) metres,
paral·leles a la post de fons, i per dues línies amb una amplada de 5,40
(cinc coma quaranta) metres, paral·leles a les posts laterals.
3.1. Línia de gol o de porteria: Situada entre els dos pals de cada
porteria, té 1,7 (u coma set) metres de llargada i està situada a una
distància de la post de fons d’entre un mínim de 2,70 (dos coma
setanta) metres i un màxim de 3,30 (tres coma trenta) metres.
3.2. Zona de protecció dels porters: Delimitada pels dos pals de cada
porteria, té la forma de semicercle, el qual es marcarà a partir del seu
centre, que es troba 20 (vint) centímetres per davant de la
perpendicular obtinguda a partir del centre de la línia de gol o de
porteria.
3.3. Marca de penal: Es troba a una distància de 5,40 (cinc coma
quaranta) metres del centre de la línia de gol i està senyalada –en el seu
alineament perpendicular– sobre la línia de l’ample superior de cada
àrea de gran penalitat.
4. Marca de lliure directe: Està senyalada a cada mitja pista, a una
distància de 7,40 (set coma quaranta) metres del centre de la línia de
gol en el seu alineament perpendicular.
5. Línia divisòria de cada mitja pista: Està senyalada al llarg de tota
la pista, paral·lelament a les posts de fons, i divideix la pista en dos
parts iguals en sentit longitudinal, de manera que permet la delimitació,
per a cada equip, de les dues zones de joc següents:
5.1. La zona defensiva, obligatòriament ocupada per les persones
jugadores de l’equip respectiu quan s’executin els cops (tirs) de sortida,
ja sigui a l’inici o al reinici del joc (després de l’interval) com després de
marcar un gol per part de qualsevol equip.
5.2. La zona d’atac, que correspon a la zona defensiva de l’equip
adversari.
6. Cercle central de la pista: Marcat al centre de la pista, té 3 (tres)
metres de radi i delimita la posició dels jugadors o les jugadores de
l’equip adversari quan s’executen els cops de sortida per part de l’altre
equip.

7. Marca per a inici i reinici del joc: Està situada ben al centre del
cercle central de la pista, senyalada sobre la línia divisòria de cada
mitja pista.
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