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INTRODUCCIÓ
En compliment a allò que estableixen les Regles de Joc de la disciplina d Hoquei sobre Patins, els
reglaments tècnics integren un conjunt de normes i procediments vinculants de totes les institucions i
agents esportius, òrgans internacionals, federacions nacionals i clubs afiliats que es troben vinculats
a l estructura orgànica i funcional de la FIRS (Federació Internacional de Patinatge).
El Reglament Tècnic de l Hoquei sobre Patins inclou les matèries següents:

Capítol I

Recinte de joc

Marcatges de la pista i instruments de joc

Capítol II

Taula oficial de joc i banquetes dels equips

Capítol III

Arbitratge del joc

Capítol IV

Equipament, proteccions i instruments utilitzats per les persones jugadores

Capítol V

Classificació dels equips

Conformació funcional

Maneres de desempatar

ANNEXOS:

1.

Acta del partit

2.

Control del partit

Aquest Reglament Tècnic es va aprovar el 8 d octubre de 2008 a l Assemblea General Extraordinària
del CIRH Comitè Internacional de Rink-Hockey (hoquei sobre patins) , que es va realitzar al Japó, a
la ciutat de Yuri-Honjo, i ratificat per l assemblea de la Federació Catalana de Patinatge el 27 de juny
del 2009

Aqu es t r egla m en t h a es t a t r evis a t i a d a p t a t p el C.C.H.P.(Com it è Ca t a là d Hoqu ei Pa t in s ) i
p el C.C.A.H.P. (Comitè Ca t a là d Àr b it r es d Hoqu ei Pa t in s )

JULIOL 2009
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CAPÍTOL I
RECINTE DE JOC

MARCATGES DE LA PISTA I INSTRUMENTS DE JOC

ARTICLE 1r
(Recinte de joc Definició)
El recinte de joc comprèn tot l espai que abasta la pista de joc, els sòcols i els vestuaris, així com tots
els seus accessos.

(La pista de joc

ARTICLE 2n
Normes i condicions que cal observar)

1. La pista de joc té un terra pla i llis, construït amb un material aprovat fusta, ciment o un altre i
que permet una bona utilització en termes d adherència i lliscament dels patins.
2. La pista de joc té una forma rectangular i és de dimensions proporcionals, que respecten sempre
la relació de dos per un ( 2 x 1 ) entre la llargada i l amplada respectivament, segons els límits
següents:
2.1. La seva dimensió mínima és de 34 (trenta-quatre) metres de llarg per 17 (disset) metres d ample.
2.2. La seva dimensió màxima és de 44 (quaranta-quatre) metres de llarg per 22 (vint-i-dos) metres
d ample.
3. Tot el perímetre de la pista de joc està limitat per una closa tancada d 1 (un) metre d alçada amb
quatre cantons rodons, amb un format semicircular, el radi del qual pot variar entre un màxim de 3
(tres) metres i un mínim d 1 (un) metre.

4. Per assegurar la limitació de la pista es poden utilitzar diverses solucions, com per exemple les
següents:
4.1. Col·locació d elements totalment opacs i de perfil vertical que han de ser íntegrament fabricats
amb plàstic dur i de color blanc.
4.2. Elements fabricats de manera diferent, de perfil vertical, ancorats al terra de manera sòlida i
resistent, en què s inclouen els elements següents:
4.2.1. Les posts de fusta que constitueixen l estructura que serveix de base de la limitació , amb
una alçada de 20 (vint) centímetres i un gruix de 2 (dos) centímetres, que ha d estar íntegrament
pintada amb un color neutral i diferent de la pilota.
4.2.2. Carcasses construïdes amb diversos tipus de materials (fusta opaca, xarxa metal·lica amb
suport o sense, estructura de plàstic transparent, etc.), que s han de fixar a les posts.
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4.3. A les posts de fons s hi han de col·locar xarxes de protecció, amb 4 (quatre) metres d alçada
mesurats a partir del terra i que es poden posar i treure.

4.4. Al llarg de la limitació (tanca) s hi ha de posar dues portes d accés a la pista que no s han
d obrir cap endins , les quals han d estar situades a prop dels bancs de cada equip i lateralment a la
Taula oficial de joc.

5. En les competicions internacionals de les seleccions nacionals dels països membres de la FIRS és
obligatòria a partir de l any 2010 la utilització de pistes de joc amb una dimensió estàndard, és a
dir, amb una llargada de 40 (quaranta) metres, una amplada de 20 (vint) metres i cantons
semicirculars amb un radi de 3 (tres) metres.
5.1. En les competicions de clubs tant a nivell nacional com internacional es poden utilitzar pistes
amb dimensions diferents respectant els principis establerts al punt 2 d aquest article.
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5.2. Les federacions nacionals poden aprovar pistes les dimensions de les quals no compleixin els
límits definits al punt 2 d aquest article, amb una tolerància, cap amunt o cap avall, del 10% (deu per
cent.
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 DE LES PERSONES PORTERES: 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:
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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.

ARTICLE 4t
(Porteries d hoquei sobre patins)
1. Cada porteria d hoquei sobre patins està constituïda per una carcassa buida de tubs de ferro
galvanitzat, que integra els tres elements següents, interconnectats per soldadura:
1.1. L estructura frontal està pintada de color taronja fluorescent fort i integra tres segments diferents,
les normes de construcció dels quals són les següents:
1.1.1. Dos tubs circulars es col·loquen en vertical els pals de la porteria i un tub circular es col·loca
en la part horitzontal superior la barra de la porteria , de manera que es permet la unió de tot el
conjunt.
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1.1.2. Els tubs circulars que defineixen els pals i la barra de cada porteria tenen, en la mesura
exterior, un diàmetre de 75 (setanta-cinc) mil·límetres.
1.1.3. Els cantons superiors de la porteria, en la perspectiva exterior, han de tenir 45º (quaranta-cinc)
graus en relació amb el nivell vertical i horitzontal,

o bé forma de casquet esfèric

1.1.4. En les mesures interiors, cada porteria té una alçada de 1.050 (mil cinquanta) mil·límetres i una
amplada de 1.700 (mil set-cents) mil·límetres.

1.2. L estructura inferior del darrere està pintada de color blanc i integra un arc semicircular. A
l interior d aquest arc hi ha una barra horitzontal amb les normes de construcció següents:
1.2.1. El tub circular que forma l arc semicircular que se solda exteriorment a l estructura frontal té
un diàmetre exterior de 50 (cinquanta) mil·límetres, construït amb un radi interior de 875 (vuit-cents
setanta cinq) mil·límetres, amb base en el centre de la línia de gol.
1.2.2. La barra horitzontal està soldada a l arc semicircular, amb una llargada de 120 (cent vint)
mil·límetres, col·locada en paral·lel a la línia de gol a una distància de 250 (dos-cents cinquanta)
mil·límetres i amb una inclinació de 20º (vint) graus relatius al terra.

1.3. L estructura superior del darrere es pinta de color blanc i integra una composició d un rectangle i
un semiarc amb les normes de construcció següents:
1.3.1. El rectangle i el semiarc estan construïts amb ferro massís amb 15 (quinze) milimetres, lligats
per soldadura a l estructura frontal de la porteria.
1.3.2. Els quatre costats del rectangle estan definits pel següent:
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a) Dues barres verticals, cadascuna amb la dimensió de 400 (quatre-cents) mil·límetres i soldades a
la part superior de cada pal de la porteria.
b) La barra de l estructura frontal de la porteria i una barra longitudinal amb la dimensió d 1,7 (u coma
set) metres, soldada a les barres verticals del rectangle.
1.3.3. El semiarc uneix, a través de soldadura, els dos vèrtexs superiors del rectangle, soldat a més a
una altra barra amb una dimensió de 650 (sis-cents cinquanta) mil·límetres i que es fixa
perpendicularment a la part central de la barra de l estructura frontal.

2. Tota l estructura del darrere de la porteria prenent com a referència l estructura frontal es
cobreix amb una xarxa de color blanc, la malla de la qual té una dimensió de 25 x 25 (vint-i-cinc per
vint-i-cinc) mil·límetres.
2.1. La xarxa utilitzada pot ser de corda, de cotó o de niló. No es permet la utilització de xarxes
metàl·liques.
2.2. Aquesta xarxa ha d embolcar les parts laterals, del darrere i superior de l estructura frontal de la
porteria, així com tot el perímetre de l arc de l estructura inferior, per impedir l entrada de la pilota des
de fora cap a dins de la porteria i viceversa.
3. Una altra xarxa de color blanc la malla també té la dimensió de 25 x 25 (vint-i-cinc per vint-i-cinc)
mil·límetres es queda suspesa a l interior de cada porteria perquè, quan es marqui gol, es redueixi
la possibilitat que la pilota surti cap a fora de la porteria.
3.1. Aquesta xarxa de cotó o niló més fina que la xarxa exterior es fixa només a la part superior de
la porteria perquè pengi lliurement fins al terra i es col·loca en paral·lel a la línia de gol, a una
distància de 400 (quatre-cents) mil·límetres.
3.2. Aquesta xarxa té una alçada d 1,1 (u coma un) metres i una amplada d 1,8 (u coma vuit) metres.

4. Les porteries es col·loquen de cara l una de l altra sobre la línia de gol de l àrea respectiva i fent
coincidir el centre de l amplada de la porteria amb el centre de l amplada de la línia de gol.
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ARTICLE 5è
(Pilota de joc d hoquei sobre patins)
1. En tots els jocs de les competicions oficials d hoquei sobre patins només es poden utilitzar les
pilotes oficialment aprovades pel CIRH, de conformitat amb les característiques següents:
1.1. La pilota oficial de joc es fabrica amb suro premsat i té un pes de 155 (cent cinquanta-cinc)
grams. És perfectament esfèrica, amb un perímetre de 23 (vint-i-tres) centímetres.

1.2. La pilota oficial de joc té un color únic de preferència, negre o taronja, però pot variar que ha
de contrastar amb els colors de la pista de joc, de les línies de marcatge i del sòcol
1.3. Quan un joc d hoquei sobre patins sigui objectiu de retransmissió televisiva, l entitat
organitzadora de l esdeveniment pot imposar el color de la pilota oficial que s ha d utilitzar en aquest
joc.
2. En cas de discordança entre les persones capitanes de cada equip en l elecció de la pilota que
s utilitzarà o si entre les pilotes presentades no n hi hagués cap de tipus oficial , és competència del
cos arbitral decidir la pilota del joc
2.1. Si entre les pilotes presentades no n hi ha cap de tipus oficial, les persones àrbitres triaran la
que, en la seva opinió, sembli la més esfèrica i la menys elàstica.
2.2. La decisió del cos arbitral respecte a l elecció de la pilota serà irrevocable.
ARTICLE 6è
(Publicitat a la pista de joc i a la part interior de les tanques)
1. En les competicions internacionals en què juguen les seleccions nacionals dels països membres
de la FIRS està prohibida la col·locació de qualsevol tipus de publicitat al terra de la pista de joc.
1.1. En les competicions internacionals de clubs, l entitat organitzadora pot autoritzar que un dels
seus patrocinadors insereixi publicitat a la part interior del cercle central de la pista, sempre que el
material utilitzat a aquest efecte no afecti les condicions d adherència i lliscament dels patins de les
persones jugadores.
1.2. A més del que disposa el punt anterior, les federacions nacionals poden aprovar la col·locació de
publicitat en d altres zones de la pista de joc excepte les zones interiors de les àrees de gran
penalitat i sempre que no es perjudiqui la bona visibilitat dels marcatges específics del joc.
2. Està permesa la col·locació de cartells publicitaris al costat interior de les tanques de la pista de
joc, sempre que es respecti una distància mínima de 30 (trenta) centímetres en relació amb el terra.
2.1. Les pintures, lonas publicitaries o cartells que es fixin al costat interior de les tanques no poden,
en cap cas, constituir perill ni tampoc dificultar l acció de les persones jugadores a pista,
2.2. No està permesa la col·locació de qualsevol tipus de publicitat en el sòcol de la pista de joc.
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CAPÍTOL II
TAULA OFICIAL DE JOC I BANQUETES DELS EQUIPS

ARTICLE 7è
(Taula oficial de joc i banqueta dels equips

Definició i conformació)

1. En els partits d hoquei sobre patins s ha de reservar a la part exterior de la pista de joc, el més a
prop possible de la pista i en posició central per permetre la millor visibilitat possible un espai
destinat a la col·locació de la Taula oficial del joc, totalment aïllada del públic i amb les comoditats
necessàries.
2. En els jocs de les competicions internacionals de les seleccions nacionals dels països membres de
la FIRS i de clubs, la Taula oficial de joc té la composició següent:
2.1. Un o una membre del Comitè Internacional responsable (CIRH o Confederació Continental).
2.2. Un o una membre de la Comissió Internacional d Àrbitres (CIA o Consell d Arbitratge de
Confederació Continental).
2.3. Una persona àrbitre auxiliar, nomenada per la Comissió Internacional d Àrbitres competent,
àrbitre que, quan sigui oportú, pot ser designat o designada d entre les persones àrbitres afiliades al
país o a la regió on es realitza la prova.
2.4. Una persona cronometradora, designada per l entitat que correspongui de l organització del joc.
2.5. Una persona delegada tècnica, nomenada per la Comissió Internacional d Àrbitres competent.
3. És competència de les federacions nacionals definir la composició de la Taula oficial de joc en les
proves organitzades per elles, encara que sigui obligatori que en les principals proves de clubs es
designi sempre els següents components:
3.1. Una persona àrbitre auxiliar per assegurar el control de la Taula de joc i els apunts inherents a
l Acta del partit corresponent.
3.2. Una persona cronometradora, que pot ser designada d entre les persones àrbitres afiliades al
país o a la regió on es realitza la prova, o que pot ser una persona delegada de l equip local
4. A cada costat de la Taula oficial de joc s han de reservar per a utilització de les persones
representants de cada equip degudament inscrits a l acta del partit dos espais totalment aïllats i
protegits del públic i on s ha de col·locar, per a cadascun, el següent:
4.1. Una banqueta per a suplents i d altres representants dels equips, amb capacitat per a 12 (dotze)
llocs asseguts, que permeti la instal·lació dels elements següents:
4.1.1. 5 (cinc) persones jugadores suplents, incloent-n hi una que fa de porter.
4.1.2. 2 (dues) persones delegades de l equip.
4.1.3. 1 (una) persona entrenador.
4.1.4. 1 (una) persona entrenadora adjunta (o preparadora física).
4.1.5. 1 (un/a) metge/essa.
4.1.6. 1 (un/a) massatgista (o infermer/a o fisioterapeuta).
4.1.7. 1 (un/a) mecànic
4.2. 2 (dues) cadires que sempre s han de col·locar entre cadascuna de les la banqueta respectiva
de suplents i la Taula oficial de joc , que seran ocupades per les persones jugadore sancionades
amb suspensions temporals del joc.
5. La banqueta de suplents ha de permetre una bona visibilitat a totes les persones que la utilitzin
quan estiguin assegudes.
5.1. Sempre que sigui possible, la banqueta de suplents ha d estar construïda amb dos nivells
d alçada diferents:
5.1.1. Un nivell superior, més reculat, on s asseguin les 5 (cinc) persones jugadores suplents.
5.1.2. Un nivell inferior, a prop de la post exterior, on s asseguin les altres 7 (set) persones
representants.
5.2. 3 (tres) persones representants de cada equip una d elles és la persona entrenadora poden
estar-se de peu al costat de la tanca que és davant de la banqueta de suplents respectiva.
6. Durant cada part del joc, cada equip ha d ocupar la banqueta de suplents que està situada davant
de la seva zona defensiva i canviar de lloc entre si durant l interval.
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ARTICLE 8è
(Taula oficial de joc Funcions de l àrbitre auxiliar)
1. El control de la Taula oficial de joc sempre és responsabilitat d un o una àrbitre auxiliar, que
exerceix les seves funcions amb l equipament adient, i té les competències següents:
1.1. Efectuar tots els apunts i registres necessaris pel control eficaç de les incidències del joc
respecte al següent:
1.1.1. Faltes d equip indicades per les persones àrbitres del joc, indicant a través d un senyal sonor i
quan sigui el cas les infraccions que han de provocar el marcatge de lliures directes.
1.1.2. Acció disciplinar exercida per les persones àrbitres del joc.
1.1.3. Temps morts concedits a cada equip en cada part del joc.
1.1.4. Resultat del joc, indicant els gols obtinguts per cada equip en cada part.
1.2. Mantenir actualitzades les informacions que cal donar al públic present respecte al següent:
1.2.1. Resultat del partit i temps de joc que falta complir quan no funcionen el marcador i el rellotge
electrònics.
1.2.2. Nombre acumulat d infraccions de l equip ja assenyalades a cadascun.
1.2.3. Temps morts sol·licitats per cada equip en cada part del joc.
1.2.4. Joc amb equip penalitzat amb inferioritat numèrica per targeta blava mostrada a la persona
entrenadora.
1.3. Assegurar informacions a les persones àrbitres principals sobre infraccions eventuals de la
disciplina fora de la pista per part de les persones representants dels equips inscrits en l Acta del
partit.
1.4. Donar suport al cos arbitral en l elaboració de l Acta del partit.
2. La persona àrbitre auxiliar, a més, ha de controlar i donar suport a l acció de la persona
cronometradora, assegurant si no hi és i sempre que sigui necessari l exercici de les respectives
funcions.

(Taula oficial de joc

ARTICLE 9è
Cronometratge i funcions de la persona cronometradora)

1. En les proves oficials reconegudes per la FIRS està recomanada, per al cronometratge del joc
d hoquei sobre patins, la utilització d un rellotge electrònic lluminós i controlat a partir de la Taula
oficial de joc que permeti efectuar, a cada part del joc, el registre decreixent del temps de joc que
falta complir.
1.1. A cada parada de joc es para el rellotge, de manera que es permet que el públic i les persones
representants dels equips puguin tenir una informació correcta i transparent del temps de joc.
1.2. Per al cronometratge del joc, tanmateix, també es poden utilitzar cronòmetres manuals, opció
que obliga que la Taula oficial de joc tingui, ben visible, un sistema d informació al públic sobre el
nombre de minuts que falten complir per al final de cada part del joc.
2. És competència específica de la persona cronometradora assegurar el següent:
2.1. El control del temps de cada període de joc tenint en compte el següent:
2.1.1. El temps ha de començar a comptar amb el xiulet de les persones àrbitres per iniciar el joc.
2.1.2. Quan s arribi al final del temps de joc, s ha de fer un senyal d avís per indicar a les
persones àrbitres que han de xiular per acabar el joc.
2.1.3. El joc comença i acaba, en totes les situacions, amb el xiulet de les persones àrbitres. El
senyal sonor de les persones cronometradores és indicatiu.
2.2. El control del temps de durada de l interval s ha d indicar amb un senyal sonor d avís quan falti
1 (un) minut per al final.
2.3. El control dels descomptes de temps (temps morts) concedits en cada període de joc s ha
d indicar al públic els equips als quals s atribueixen.
2.4. El control del compliment de sancions disciplinàries tant pel que fa a persones jugadores
(suspensions del joc) com als equips respectius (inferioritat numèrica) , amb una atenció especial en
el següent:
2.4.1. Un/a jugador/a que hagi de complir una suspensió temporal de joc s ha d asseure en una de
les cadires col·locades al costat de la Taula oficial de joc, a prop de la banqueta del seu equip, i
només podrà tornar a entrar a la pista després d haver complert, integralment, el període de
penalització.
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2.4.2. Si, al final d una part del joc, un/a jugador/a encara no ha complert la seva suspensió, haurà
de seguir en suspensió al reinici del joc fins que s hagi complert integralment tota la penalització.
2.4.3. Quan s acabi el temps de suspensió temporal d una persona jugadora, s avisa aquesta
persona del fet i torna immediatament a la banqueta del seu equip.
2.4.4. Quan s acabi el temps de penalització d un equip (inferioritat numèrica), la persona delegada
d aquest equip ha de ser informat immediatament d aquest fet.

12

CAPÍTOL III
ARBITRATGE DEL JOC

CONFORMACIÓ FUNCIONAL

ARTICLE 10è
(Arbitratge del joc d hoquei sobre patins)
1. Els o les àrbitres d hoquei sobre patins són els jutges i jutgesses absoluts i absolutes a la pista i
les seves decisions que, pel que fa al joc, no tenen apel·lació sempre han de ser pautades per la
bondat i han de ser imparcials i respectuosament escrupoloses amb les regles de joc i amb els
reglaments tècnics en vigor.
1.1. En els incidents o casos omisos en les regles de joc, les persones àrbitres han de decidir
segons la seva consciència, procurant resoldre tots els casos a través de les accions que creguin
necessàries i avaluant i jutjant les reclamacions que puguin tenir lloc.
1.2. També és competència del cos arbitral confirmar si es reuneixen les condicions perquè el joc
es pogui efectuar, verificant les condicions de la pista i d altres requisits, incloent-hi l equip de les
persones jugadores.
2. Les persones àrbitres s han de presentar a la pista de joc degudament equipades i amb la deguda
antelació per assegurar que el partit tingui inici a l hora assenyalada i moure s per la pista per poder
seguir el joc de prop.
2.1. Les persones àrbitres poden exercir acció disciplinar sobre les persones jugadores o d altres
representants de qualsevol equip, ja sigui durant el joc, durant l interval o després del joc, actuant
amb el rigor necessari perquè es practiqui un joc correcte i lliure de brutalitat.
2.2. Les persones àrbitres només poden sol·licitar la intervenció policial quan es verifiquin problemes
greus relacionats amb el comportament de l assistència o quan una persona jugadora o una altra
persona representant d un dels equips que estigui situada a la banqueta respectiva o a la zona de la
Taula oficial de joc es negui a complir les determinacions del cos arbitral.
3. Amb l objectiu d incentivar el desenvolupament qualitatiu, en termes tècnics, de les persones
àrbitres , és competència de la CCAHP assegurar el següent:
3.1. L elaboració i la divulgació d un manual d actuació del cos arbitral d hoquei sobre patins
sistematitzant processos i procediments administratius i promovent la divulgació i interpretació de les
regles de joc perquè es puguin aplicar uniformement.
3.2. L elaboració i la institucionalització d un sistema d avaluació i classificació anual de les persones
àrbitres internacionals garantint la promoció curricular dels que siguin més aptes.
3.3. El reclutament, la formació i la selecció de persones delegades tècniques per a l observació i
avaluació regular de l actuació i l exercici de les persones àrbitres internacionals en les principals
proves realitzades a nivell mundial i europeu.
ARTICLE 11è
(Persones delegades tècniques Selecció, nomenament i competències)
1. La persona delegada tècnica ha de ser una observadora rigorosa, ha d emetre judicis lliures i
objectius sobre l avaluació de les capacitats tècniques de les persones àrbitres observades i ha de
donar compte del següent amb objectivitat i precisió:
1.1. Les situacions en què les regles i els reglaments del joc no siguin aplicats correctament.
1.2. L ocurrència d errors greus de judici o de falta d objectivitat en l avaluació i decisió dels
problemes disciplinaris amb què es confrontin.
2. És competència de la presidència de la CCAHP assegurar el reclutament, la formació, la selecció i
el nomenament de les persones delegades tècniques per a l observació i l avaluació de les persones
àrbitres internacionals.
2.1. Els i les membres dels òrgans internacionals d arbitratge i els antics o les antigues àrbitres
internacionals constitueixen la base preferencial de reclutament de candidats i candidates a persona
delegada tècnica.
2.2. La selecció de candidatures per a les funcions de persona delegada tècnica n exigeix l aprovació
d un examen tècnic, que es farà al final del curs de formació específic, promogut anualment per la
CCAHP
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3. Sota la coordinació funcional de la CCAHP, és competència de les persones delegades tècniques
el següent:
3.1. L observació i l avaluació de les actuacions i l exercici de les persones àrbitres internacionals
d hoquei sobre patins, ocupant per a aquest efecte el lloc que tenen reservat a la Taula oficial de joc.
3.2. L elaboració de l Informe tècnic d avaluació, corresponent a cada observació efectuada, en què
es donarà compte, amb una descripció rigorosa i precisa, de totes les anomalies, errors i/o
infraccions comeses eventualment per les persones àrbitres.
ARTICLE 12è
(Nomenament de les persones àrbitres)
En les competicions internacionals de clubs o de les seleccions nacionals dels països membres de la
FIRS, els jocs són dirigits per 2 (dues) persones àrbitres internacionals, nomenades per la Comissió
Internacional d Àrbitres (CIA o CEA) que participi en l organització de l esdeveniment esportiu en
qüestió.
En les competicions organitzades per les federacions nacionals, els jocs podran ser dirigits per 1
(una) o 2 (dues) persones àrbitres oficials, conforme es determini pel respectiu reglament. Seran
nomenades pel CCAHP.
Els nomenaments seran comunicats a les persones àrbitres per escrit o per telèfon (amb confirmació
escrita posterior) amb la deguda antelació.
ARTICLE 13è
(Equipaments i instruments utilitzats en el joc pel cos arbitral)
1. L equipament que s ha d utilitzar, ja sigui per les persones àrbitres del joc o per l auxiliar, inclou el
següent:
1.1. Camisa o samarreta, en la qual hi ha d haver col·locada al pit, al costat esquerre la insígnia
oficial, tenint en compte el següent:
a) Els àbitres internacionals han d utilitzar sempre la insígnia de la CIA Comission Internacionale
des Arbitres
b) Els àrbitres oficials de la federació Catalana han d utilitzar sempre la insígnia del respectiu Consell
d Arbitratge.
1.2. Pantalons, mitges i sabatilles de sola de goma
2. Les persones àrbitres del joc, a més, estan obligades a portar els instruments següents:
2.1. El xiulet serà del model oficial aprovat per la CCAHP
2.2. Targetes amb dimensions de 12 x 9 (dotze per nou) centímetres, una de color blau i una de color
vermell.
2.3. Bolígraf i full específic per al registre de l acció disciplinar exercida durant el joc.
2.4. Un rellotge o cronòmetre i un mocador.
3. Els colors utilitzats en l equipament del cos arbitral del joc no es poden confondre amb els de
l equipament utilitzat per qualsevol dels equips.
3.1. En els jocs dirigits per dues persones àrbitres, hauran d utilitzar equipament del mateix color.
3.2. La persona àrbitre auxiliar sempre haurà d utilitzar equipament del mateix color que el de les
persones àrbitres del joc.
4. Es permeten insercions publicitàries a diverses empreses o marques en l equipament utilitzat
per àrbitres d hoquei sobre patins sempre que es compleixin les limitacions següents:
4.1. Dues franges publicitàries amb un màxim de 17 (disset) centímetres d alçada per inserir a la
samarreta, una a la part frontal i una altra a l esquena.
4.2. Una referència publicitària amb el màxim de 10 (deu) centímetres d alçada per inserir a cada
màniga.
5. En els campionats del món, la utilització de publicitat en els equipaments dels àrbitres és
d exclusiva responsabilitat del CIRH.
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ARTICLE 14è
(Senyals utilitzats en el joc pel cos arbitral)
Les persones àrbitres utilitzaran els senyals determinats en les regles i reglaments de joc per
comandar els jugadors o les jugadores a la pista, a través de gestos ben definits, d acord amb els
diversos dibuixos figuratius que es presenten a continuació:
1. Temps de possessió de pilota d un equip a la seva zona defensiva Senyals
Quan un equip té possessió de la pilota a la seva zona defensiva, les persones àrbitres han de
comptar, realitzant, amb un dels dos braços col·locat a l alçada de la cintura, un moviment intermitent
que indiqui el pas de cada segon.

2. Indicació a la Taula oficial de joc de la persona jugadora que marca un gol Senyals
Per assenyalar un gol la persona àrbitre haurà de xiular i, després d assenyalar cap al centre de la
pista, indicar a la Taula oficial de joc, amb claredat, el número de dorsal de la persona jugadora que
marca el gol als efectes del corresponent registre de l acta.

3. Servei neutral (booling) Senyals
Per assenyalar el servei neutral (booling) la persona àrbitre haurà d aixecar un dels dos braços, amb
el palmell de la mà cap endavant i amb dos dits ben oberts (en senyal de V), i amb l altre braç
assenyalarà el lloc on s ha efectuat el servei neutral.

4. Temps mort Senyals
Per assenyalar que s ha concedit un temps mort la persona àrbitre haurà de col·locar una de les
mans en posició vertical, amb el palmell obert, al mateix temps que, a sobre, hi col·locarà l altra mà
en posició horitzontal amb el palmell obert.
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5. Seguiment del joc / Llei de l avantatge Senyals
Per assenyalar la seva decisió de fer seguiment del joc (llei de l avantatge) la persona àrbitre col·loca
els dos braços en posició paral·lela i els flexiona, de manera que formen un angle aproximat de 60
graus amb el cos, amb els palmells cap amunt.

6. Infracció en un dels cantons Senyals
Per assenyalar que la pilota s ha de posar en joc en un cantó de l àrea de penal la persona àrbitre
col·locarà els braços drets sobre el cap, amb les mans unides per la punta dels dits, de manera que
formin un rombe.
7. Faltes d equip Senyals
La persona àrbitre que assenyala la falta aixeca, ben amunt, un dels braços i assenyala amb l altre
braç en direcció a la zona defensiva de l equip infractor perquè la Taula oficial de joc anoti una falta
d equip.
Nota important: si el cos arbitral aplica la llei de l avantatge sense xiular la falta d equip, no obstant
això han d assenyalar-la com s indica més amunt.
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8. Indicació de lliure indirecte Senyals
Per assenyalar un lliure indirecte la persona àrbitre haurà de mantenir els dos braços en posició
horitzontal, de manera que formin entre si un angle de 90 graus:
1. Un dels braços assenyala cap al lloc des del qual s'ha d executar la falta.
2. L altre braç queda estirat i assenyala quin és l equip infractor.

9. Avís sobre la pràctica de joc passiu Senyals
Per avisar un equip que està practicant un joc passiu només disposa de 5 segons addicionals per
xutar a la porteria contrària les persones àrbitres aixecaran els dos braços i els mantindran drets
fins que la pilota es xuti o fins que el temps concedit per al xut s acabi.

Nota important:
En els partits dirigits per dues persones àrbitres, l altra persona àrbitre, després de l avís de joc
passiu efectuat pel seu company, ha d assegurar el control del temps dels 5 segons concedits perquè
l equip pugui xutar a la porteria contrària i ha de xiular per interrompre el partit al final del temps
concedit quan no hi hagi cap xut a porteria.
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10. Exercici d acció disciplinar (exhibició de targetes) Senyals
Moment 1
La persona àrbitre haurà de col·locar la persona infractora a una distància d uns 2 metres. Després li
ensenyarà la targeta corresponent, amb el braç de la mà que agafa la targeta ben aixecat en posició
vertical.

Moment 2
Després de l exhibició de la targeta la persona àrbitre haurà d indicar a la Taula oficial de joc sense
que hi hagi qualsevol tipus de dubte el número del dorsal de la persona jugadora infractora (si no és
jugador/a, ha d informar de la seva funció en l equip).

Moment 3
La persona àrbitre indicarà a la Taula oficial de joc sense que hi hagi cap tipus de dubte a quin
equip pertany la persona infractora, assenyalant el costat de la pista en què juga aquest equip,
mantenint aixecat un dels braços en posició horitzontal.
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11. Penal i lliure directe Senyals
Moment 1
Per assenyalar el penal (o lliure directe) la persona àrbitre ha de dirigir-se cap a la marca del punt de
penal per indicar el lloc on s ha de col·locar la pilota.

Moment 2
Excepte la persona jugadora que xuti el penal i el porter o la portera de l equip infractor, tota la resta
de jugadors/res es situen a l interior de l àrea de penal de l equip encarregat d executar la falta, sota
el control d una de les persones àrbitres, la qual fa un senyal a l altra perquè s iniciï l execució del
penal.

Moment 3
La persona àrbitre que controla l execució del penal aixeca un dels dos braços per indicar a la
persona jugadora que xutarà la falta que pot iniciar el xut i amb l altre braç assegura el compte.
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ARTICLE 15è
(Informe/Acta del partit)
1. Pel que fa referència a cada joc de les proves oficials reconegudes per la FECAPA el cos arbitral
ha d elaborar i signar una acta del partit, en què s enregistraran els aspectes següents:
1.1. Llocl, data i hora de l inici del partit
1.2. Resultat final del partit, amb indicació dels gols de cada equip en cada part del joc.
1.3. La indicació de les persones jugadorse inscrites al joc per cada equip, amb indicació del
número del document utilitzat per confirmar-ne la identificació, així com de les indicacions addicionals
següents:
1.3.1. Número de la samarreta.
1.3.2. Explicar quines posicions ocupen les persones jugadores: el lloc de porter/a. Els càrrecs de
capità/ana i de subcapità/ana d equip.
1.3.3. Marcadors dels gols
1.4. La identificació de la resta de representants dels equips inscrits al joc, indicant el número del
document utilitzat per confirmar-ne la identificació i les funcions exercides, segons els límits
següents, regularment establerts:
1.4.1. 2 (dues) persones delegades de l equip.
1.4.2. 1 (una) persona entrenadora.
1.4.3. 1 (una) persona entrenadora adjunta (o preparadora física).
1.4.4. 1 (un/a) metge/essa.
1.4.5. 1 (un/a) massatgista (o infermer/a o fisioterapeuta).
1.4.6. 1 (una) mecànic/a
1.5. L acció disciplinar exercida durant el joc a les persones jugadores i les altres persones
representants de cada equip, amb aclariment del tipus de targeta exhibida (targetes blaves i targeta
vermella segons el cas).
1.6. El nombre de faltes d equip assenyalades a cada equip.
1.7. Descomptes de temps morts sol·licitats per cada equip en cada part del joc.
1.8. Informació eventual sobre qualsevol declaració de protesta que s hagi presentat al cos arbitral
pel capità o la capitana de qualsevol dels equips.
2. A l Acta del partit també hi haurà de constar la identificació de les persones àrbitres del joc, de
l àrbitre auxiliar, de la persona cronometradora i dels altres elements de la Taula oficial de joc, amb
l explicitació dels respectius llocs o funcions.
3. Després d acabar el joc, l Acta del partit s ha de signar, ja sigui per part de la persona àrbitre
auxiliar com pels capitans o les capitanes de cada equip.
3.1. En cas que la persona capitana i/o la subcapitana d equip es neguin a signar l Acta del partit, el
cos arbitral ha d elaborar un informe confidencial relatant els fets per a les entitats competents.
3.2. En cas que la persona capitana i/o la subcapitana d equip hagin estat expulsades, l acta del
partit serà signada per la persona jugadora que, posteriorment, hagi estat designada per assumir les
funcions de capitana d equip.
4. És competència de les persones àrbitres del joc el fet d assegurar, posteriorment, la signatura de
l Acta del partit després d haver fet una bona revisió dels registres que s hi efectuen i d haver indicat
si s enviarà posteriorment o no a través de document específic i complementar l informe confidencial
d arbitratge qualsevol altra informació addicional de rellevància, tal com s explicita al punt 5 d aquest
article.
4.1. L original de l Acta del partit es quede en poder del cos arbitral per tal d assegurar-ne l entrega
conjuntament, si és el cas, amb l informe confidencial a l entitat organitzadora i a l òrgan
d arbitratge responsable per la indicació dels àrbitres.
4.2. Cada equip només rebrà, a través d una persona delegada, un duplicat de l acta del partit.
5. INFORME CONFIDENCIAL D ARBITRATGE
Aquests informes només s han d elaborar quan ocorrin situacions greus i específiques sobre les
quals calgui informar o situacions que no tinguin informació complementària, amb descripció exacta,
objectiva i rigorosa dels fets rellevants ocorreguts al joc, com per exemple les següents:
5.1. Les expulsions verificades al joc en la seqüència de l exhibició de targetes vermelles , les
quals han de ser objecte d un informe clar i detallat de les infraccions comeses, amb descripció
detallada de les circumstàncies i motius que hi havia en el seu origen, especificant el següent:
5.1.1 Les ofenses o expressions injurioses produïdes eventualment.
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5.1.2. Els casos de comportament groller o violent com les agressions i/o les respostes a les
agressions
amb el detall de com es van executar cop de puny, puntada de peu, amb l estic, etc. i quina part
del cos va resultar agredida.
5.2. Les situacions relacionades amb la no conclusió o la conclusió anticipada d un joc, amb la
indicació sempre clara dels motius i les circumstàncies que van determinar la decisió del cos arbitral.
5.3. Els casos de força major o situacions en què la integritat física de les persones àrbitres es veu
amenaçada i n hagin determinat l abandonament del recinte del joc.
5.4. Qualsevol altra qüestió d importància rellevant, en concret les següents:
5.4.1. Motius i/o anomalies relacionades amb qualsevol retard que s hagi verificat a l inici o durant
el joc, així com qualsevol anomalia o retard ocorregut amb les persones àrbitres i que pugui haver
provocat retard en la seva arribada al joc o en la seva entrada a la pista.
5.4.2. Deficiències eventuals en les condicions del recinte de joc, incloent-hi qualsevol problema
registrat amb el nombre de forces de seguretat que hi havia present o amb la presència indeguda de
persones al costat de les persones àrbitres, de la taula de joc o de la banqueta dels representants
dels equips.
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CAPÍTOL IV
EQUIPAMENT, PROTECCIONS I INSTRUMENTS EMPREATS PELS JUGADORS

ARTICLE 16è
(Equipament bàsic de les persones jugadores)
1. En el joc d hoquei sobre patins cada jugador/a ha d utilitzar l equipament base següent:
1.1. Camisa o samarreta, pantalons i mitges, respectant les normes definides al punt 4 d aquest
article.
1.2. 2 (dues) botes amb patins, respectant les normes definides al punt 5 d aquest article.
1.3. Un estic, respectant les normes definides al punt 6 d aquest article.
2. En el cas particular de les porteres i els porters és obligatòria, a més, la utilització d equipament
específic de protecció, de conformitat amb el que estableix l article 17 d aquest Reglament.
3. De manera opcional, les persones jugadores, porters i porteres incloses, poden utilitzar diverses
proteccions, de conformitat amb el que estableix l article 18 d aquest Reglament.
4. Les samarretes, pantalons i mitges utilitzades per les persones jugadores de cada equip han
d estar confeccionats amb els colors de la nació o del club que representen, excepte el cas específic
de porters i porteres, que han d utilitzar una samarreta d un color diferent, que no es pot confondre
amb el color de l equipament utilitzat per les persones jugadores (porteres i porters inclosos) de
l equip contrari.
4.1. Totes les samarretes de les persones jugadores, incloent-hi les de porters i porteres, han d estar
identificades amb números diferents de l 1 (u) al 99 (noranta-nou) inclusiu sense la utilització del
número zero.
4.1.1. Els números estan inscrits a la part de l esquena de les samarretes, a una alçada mai inferior
de 30 (trenta) centímetres, en un únic color i que faci bon contrast amb el color de les samarretes.
4.1.2. De manera opcional i sense perjudici del que disposa el punt anterior, els números de les
persones jugadores també poden estar posats a la part del davant de les samarretes i els pantalons.
4.2. Independentment del número utilitzat per cada persona portera, han de ser específicament
identificats com a tals en la inscripció que se n faci a l acta de joc.
4.3. Quan els dos equips o,si fos el cas, les persones porteres es presenten a la pista amb colors
iguals o que es presten a confusió, el cos arbitral han de seguir els procediments següents:
4.3.1. Intentar obtenir un acord entre els equips per eliminar el problema.
4.3.2. Si no hi ha acord entre els equips, l equip local o considerat com a tal al calendari oficial està
obligat a procedir al canvi del color del seu equipament, incloent-hi, si és el cas, el canvi del color de
la samarreta dels porters o porteres.
4.4. La persona capitana de cada equip ha d utilitzar un braçalet identificatiu, d un color diferent del
de la seva samarreta o camisa.
4.4.1. En cas que la persona capitana d equip sigui substituïda, no haurà de passar el braçalet a
una persona companya però haurà d indicar al cos arbitral qui exercirà les seves funcions a la pista.
4.4.2. En cas que el capità o la capitana d equip sigui expulsat o expulsada o si té una lesió que li
impedeixi continuar en joc el braçalet s haurà de passar al subcapità o la subcapitana que estigui
inscrit al butlletí de joc.
5. Les persones jugadores han de portar botes amb patins de 4 (quatre) rodes, les quals han de
rodar lliurement i han d estar col·locades de dues en dues, paral·lelament, en dos eixos transversals.
No està permès, en cap cas, que s utilitzin patins amb les rodes col·locades en línia.
5.1. Està prohibida la col·locació de qualsevol tipus de protecció metàl·lica sobre les botes, encara
que aquesta protecció estigui coberta per un altre tipus de material.
5.2. Les rodes dels patins no poden tenir un diàmetre inferior a 3 (tres) centímetres. No es permet
cap tipus de protecció suplementària entre les rodes del davant i les del darrere.
5.3. Sempre que no representin perill per a la resta de persones jugadores, està permesa la
utilització de frens col·locats a la punta dels patins o de les botes, amb un diàmetre mai superior a 5
(cinc) centímetres.
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5.4. Els porters i les porteres poden utilitzar patins amb rodes de menys dimensió, la qual cosa
afavoreix una millor estabilitat de la seva posició a la defensa de la porteria.

6. La fabricació de l estic utilitzat per les persones jugadores d hoquei sobre patins, porters i porteres
incloses, ha d obeir les condicions següents:
6.1. L estic ha de ser de fusta o plàstic o un altre material que estigui prèviament aprovat pel CIRH.
No pot estar confeccionat en metall o tenir qualsevol reforç metàl·lic, encara que estigui autoritzada la
col·locació de faixes de drap o de lligadures adhesives.
6.2. La part inferior de l estic ha de ser plana i la seva extensió, mesurada pel costat exterior de la
seva curvatura, haurà d obeir els límits següents:
6.2.1. Extensió màxima de l estic: 115 (cent quinze) centímetres.
6.2.2. Extensió mínima de l estic: 90 (noranta) centímetres.
6.3. Tots els estics han de poder passar per una anella o cèrcol de 5 (cinc) centímetres de diàmetre
i el seu pes no pot excedir els 500 (cinc-cents) grams.

ARTICLE 17è
(Equipament obligatori de protecció de les persones porteres)
1. En el cas particular de porters i porteres i en addició al que estableix l article anterior és
obligatòria la utilització de l equipament de protecció següent:
1.1. Una màscara de protecció integral del cap o un casc i visera, respectant les normes definides
al punt 2 d aquest article.
1.2. Un peto, respectant les normes definides al punt 3 d aquest article.
1.3. Dos guants, respectant les normes definides al punt 4 d aquest article.
1.4. Dues canyelleres de porter/a, respectant les normes definides al punt 5 d aquest article.
2. Per a protegir de manera integral el cap de les persones porteres és obligatòria la utilització d una
màscara de protecció integral o d un casc i visera, que estan formats per una o dues peces
interconnectades, fixades per corretges embolcallants, fabricades en plàstic rígid o d altres materials,
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els quals, si tenen peces fabricades en metall, estan degudament revestides (en plàstic, cuir o
goma), de manera que no es posa en perill la integritat física de les altres persones jugadores.

3. Per a la protecció del pit de les persones porteres també és obligatòria la utilització d un peto
col·locat per sota de la samarreta de joc i que ha d estar format per una única peça incloent-hi les
muscleres i protecció per als braços , que es fabrica en material plastificat i suficientment flexible, de
manera que s adapta al cos de la persona que l utilitza. El gruix de les peces no ha de ser superior a
1,5 (u coma cinc) centímetres.

3.1. Opcionalment es poden utilitzar les peces de protecció dels porters següents:
3.1.1. Protecció per al coll ajustada, amb una alçada màxima de 5 (cinc) centímetres i que s haurà
de col·locar per sota del peto.
3.1.2. Protecció elàstica o semirígida per a les cuixes, fabricada en material plastificat i en forma
de màniga, ajustada a la cuixa. El gruix de la protecció no pot superar els 0,5 (zero coma cinc)
centímetres.
3.2. No està permès, en cap cas, la col·locació de qualsevol altre material que permeti a la persona
que l utilitzi augmentar les dimensions naturals de les proteccions esmentades anteriorment.
4. Els guants de porteres i porters han d estar fabricats en cuir, drap, lona, productes sintètics o
plàstics, sempre que els materials utilitzats siguin mal·leables i flexibles. Està prohibida la utilització
a l exterior o a l interior de productes de metall o amb revestiments metal·litzats, així com qualsevol
producte que pugui danyar la integritat física de les persones que l utilitzin o de les altres persones
jugadores. Han d estar fets de cuir o de lona, productes sintètics o plàstics, sempre que siguin
mal·leables i flexibles, o qualsevol altre material similar degudament aprovat pel CIRH per a la
protecció de les mans i de part dels avantbraços. No han de ser necessàriament uniformes en la
seva configuració, confecció i utilització.
4.1. Els guants de porteres i porters es destinen a la protecció de les mans i de part dels
avantbraços. No han de ser necessàriament uniformes en la seva configuració, confecció i utilització
sempre que respectin les dimensions següents:
4.1.1. Longitud màxima del guant: 40 (quaranta) centímetres.
4.1.2. Amplada màxima del guant amb el polze obert: 25 (vint-i-cinc) centímetres.
4.1.3. Amplada màxima del guant amb els 4 dits oberts: 20 (vint) centímetres.
4.1.4. Gruix màxim del guant: 5 (cinc) centímetres.
4.2. Un dels guants ha de ser flexible i articulat per permetre a la persona portera agafar i manipular
l estic.
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4.3. L altre guant es pot fabricar d una manera menys flexible, però a l interior ha de permetre que la
mà quedi oberta i amb els dits separats.

5. Les canyelleres de porters i porteres han de ser de cuir o un altre material similar degudament
aprovat pel CIRH i estan formades per una o dues peces interconnectades, fixades per corretges
embolcallants al voltant de les cames, de manera que es garanteix la protecció parcial de les cames i
dels peus de les persones que les utilitzen.
5.1. Les canyelleres dels porters i les porteres tenen les mesures màximes següents:
5.1.1. Amplada de la part superior: 30 (trenta) centímetres.
5.1.2. Amplada de la part central: 27,5 (vint-i-set coma cinc) centímetres.
5.1.3. Amplada de la part inferior: 25 (vint-i-cinc) centímetres.
5.1.4. Longitud total: 65 (seixanta-cinc) centímetres.
5.1.5. Gruix màxim en tota la seva longitud: 5 (cinc) centímetres.
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5.2. La protecció per als peus pot ser o no una peça individual i separada de la canyellera, però
sempre haurà de respectar la mesura màxima de longitud de 65 (seixanta-cinc) centímetres, i no pot
superar en el seu conjunt, d extrem a extrem, la dimensió esmentada.
5.2.1. Aquesta protecció tindrà una amplada màxima de 25 (vint-i-cinc) centímetres, ajustada a la
part inferior de la canyellera, amb un reforç lateral amb la mesura màxima d 11 (onze) centímetres en
la seva longitud i 20 (vint) centímetres entre els extrems i en el sentit de la llargada del calçat.
5.2.2. El gruix màxim permès per a aquestes peces és de 5 (cinc) centímetres.
5.2.3. La fixació als membres respectius cama i peu de cada element de protecció s haurà
d efectuar de manera independent i embolcallant a través de 2 (dues) o 3 (corretges), que es poden
fixar creuant les parts frontals de cada peça o a partir dels extrems laterals, però en sentit
embolcallant de les cames de la persona que l utilitza.
5.3. Els materials que cal utilitzar en la confecció de les canyelleres de les porteres i els porters
poden ser drap, lona, productes sintètics o plàstics, sempre que siguin mal·leables i flexibles, però
mai no poden presentar, a l exterior o a l interior, productes de metall (o amb revestiments
metal·litzats) o qualsevol producte que pugui danyar la integritat física de les persones que les
utilitzin i/o dels altres jugadors.
ARTICLE 18è
(Equipament opcional de protecció de les persones jugadores)
1.Totes les persones jugadores, incloent-hi els porters i les porteres, poden utilitzar equipaments de
protecció no metàl·lics, col·locats directament sobre el cos i totalment ajustats, per tal de preservar la
seva integritat física exclusivament i sempre que no impliquin qualsevol tipus d avantatge per a les
persones que els utilitzin.
2. Queda expressament autoritzada la utilització de l equipament de protecció física de les persones
jugadores següent:
2.1. Guants encoixinats, amb un gruix màxim de 2,5 (dos coma cinc) centímetres, amb els dits
totalment separats i amb una longitud que no superi els 10 (deu) centímetres de la línia del canell a
l avantbraç.

2.2. Genolleres encoixinades, amb un gruix màxim de 2,5 (dos coma cinc) centímetres per a la
protecció exclusiva dels genolls.

2.3. Canyelleres de protecció, amb un gruix màxim de 5 (cinc) centímetres i que han d estar
col·locades sota les mitges, ajustades al voltant de les cames.
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2.4. Conquilla de drap i conquilla de material plàstic resistent per a la protecció dels òrgans genitals.

2.5. Colzeres encoixinades, de material no rígid o que pugui provocar perill per a la resta de
persones jugadores.
2.6. Casc lleuger de protecció del cap, en cuir o plàstic no rígid.
3. Sempre que les persones àrbitres comprovin que qualsevol jugador/a i en particular els porters o
les porteres utilitza equipament o proteccions indegudes, han d obligar immediatament aquesta
persona jugadora a sortir de la pista i només es permetrà que hi torni a entrar després de complir
amb el que determina aquest Reglament.
ARTICLE 19è
(Publicitat en l equipament de les persones jugadores)
1. Està permesa la publicitat en els equipaments de joc, sempre que no en perjudiqui la correcta
identificació del color base i amb un espai ocupat per la publicitat de les mesures màximes següents:
1.1. Samarretes (davant): 17 (disset) centímetres d altura.
1.2. Samarretes (esquena): 12 (dotze) centímetres d altura.
1.3. Mànigues de la samarreta: 10 (deu) centímetres d altura.
1.4. Pantalons (davant i darrere): 7 (set) centímetres d altura.
1.5. Mitges: 7 (set) centímetres.
2. Les insercions publicitàries efectuades en l equipament de les persones jugadores poden ser
efectuades per empreses o marques diverses. Tanmateix està totalment prohibit qualsevol tipus de
propaganda política o religiosa.
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CAPÍTOL V
CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS

FÒRMULES DE DESEMPAT

ARTICLE 20è
(Classificacions dels equips i criteris de desempat)
1. En les proves, tornejos i competicions que es disputen per punts, els punts es distribuiran de la
manera següent:
1.1. Victòria: 3 (tres) punts
1.2. Empat: 1 (un) punt
1.3. Derrota: 0 (zero) punts
1.4. Incompareixença: 0 (zero) punts
2. En les proves, tornejos i competicions disputades per suma de punts, la classificació final es
defineix per ordre decreixent de la suma de punts aconseguits per cada equip.
3. En cas que ocorri l empat puntual entre dos o més equips al final de qualsevol fase d una mateixa
prova o competició s utilitzaran els criteris de desempat següents:
3.1. En cas d empat puntual entre dos equips, només es consideren els resultats obtinguts en
aquesta mateixa fase, i el desempat s efectua, per ordre decreixent de prioritat, de la manera
següent:
3.1.1. Serà millor classificat l equip que, en els partits realitzats entre si, hagi obtingut el major
nombre de punts.
3.1.2. Si continua l empat, serà millor classificat l equip que, en els partits realitzats entre si, hagi
obtingut la major diferència entre els gols marcats i els gols rebuts.
3.1.3. Si continua l empat, serà millor classificat l equip que, en els partits realitzats al llarg de tota
la competició, hagi obtingut la major diferència entre el total de gols marcats i el total de gols rebuts.
3.1.4. Si continua l empat, serà millor classificat l equip que, en els partits realitzats al llarg de tota
la competició, hagi obtingut el major quocient general de gols, resultant de la divisió total de gols
marcats entre el total de gols rebuts.
3.2. En cas d empat puntual entre tres equips o més, només es consideren els resultats obtinguts
en aquesta mateixa fase, i el desempat s efectua, per ordre decreixent de prioritat, de la manera
següent:
3.2.1. Seran millors classificats, per ordre decreixent, els equips que, en els partits realitzats entre
si, hagin obtingut el major nombre de punts.
3.2.2. Si continua l empat entre tots els equips o alguns, seran millors classificats els equips que,
en els partits realitzats entre si, hagin obtingut la major diferència entre els gols marcats i els gols
rebuts.
3.2.3. Si continua l empat entre tots els equips o alguns, seran millors classificats els equips que,
en els partits realitzats al llarg de tota la competició, hagin obtingut la major diferència entre el total
de gols marcats i el total de gols rebuts.
3.2.4. Si continua l empat entre tots els equips o alguns, seran millors classificats els equips que,
en els partits realitzats al llarg de tota la competició, hagin obtingut el major quocient general de gols,
resultant de la divisió del nombre de gols marcats entre el nombre de gols rebuts.
3.2.5. Si continua l empat entre tots els equips o alguns, seran millors classificats els equips que,
en els partits realitzats al llarg de tota la competició, hagin obtingut el major quocient general de gols,
resultant de la divisió del total de gols marcats entre el total de gols rebuts.
3.3. Si, malgrat l aplicació dels punts 3.1. o 3.2. del present article, l empat en la classificació encara
continua, el desempat s efectuarà a través d un joc nou o de jocs nous entre l equip o els equips
empatats o, en cas que sigui inviable per raons de calendari, a través de la realització d un sorteig
efectuat per l entitat organitzadora de la prova en presència de les persones delegades dels equips
empatats.
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