REDACCIÓ D’ACTES (CONTINUACIÓ)
ALTRES POSSIBLES SITUACIONS
1.‐ En el cas de no estar present el delegat de camp quan s'arribi al pavelló, s'haurà de
redactar:
Essent les hh:mm, i estant present el/s àrbitre/s en el pavelló, no està present cap oficial que
s'identifiqui com a delegat de camp, d'acord amb la norma 76 del RPC.
2.‐ En el cas de no existir cap marcador o que no funcioni, s'haurà de redactar:
Durant el partit no hi ha hagut cap marcador en funcionament, d'acord amb la norma 125 del
RPC.
3.‐ Si les línies no estan marcades o no és veuen bé, incloent la línia de 3,5 metres de la zona
d'entrenadors, s'haurà de redactar, si és abans de començar el partit:
No podent distingir la línia (indicar quina), es comunica al delegat de camp que ho solucioni i el
delegat de camp (ho ha solucionat o no ho ha solucionat), d'acord amb la norma 117 del RPC.
Si és durant el partit:
Essent el minut mm:ss de partit he/m procedit a aturar el temps perquè la línia (indicar quina)
no es veia. Hem avisat el delegat de camp perquè ho solucioni el qual (ho ha solucionat o no
ho ha solucionat), d'acord amb la norma 118 del RPC.
4.‐ En el cas que els jugadors no duguin la numeració a la part davantera de les equipacions
s'haurà de redactar:
D'acord amb la norma 147 del RPC i la Regla 4:8 de les Regles de Joc, els jugadors de l'equip “A
o B” no porten numeració a la part davantera de la samarreta.
5.‐ En el cas que la numeració no es distingeixi del color de la samarreta, s'haurà de redactar:
D'acord amb el 2n. paràgraf de la norma 147 del RPC i de la Regla 4:8 de les Regles de Joc, la
numeració de les samarretes de l'equip “A o B” no es distingeix clarament del color de la
mateixa.

6.‐ En cas que un dels dos equips no estigui a punt per començar el partit a l'hora fixada per
l'inici del mateix, encara que la pista estigui ocupada per un altre partit o esport, s'haurà de
redactar:
Essent les hh:mm l’hora prevista per l’inici del partit, els jugadors i oficials de l'equip “A o B”
no estan presents en el terreny de joc d'acord amb la norma 169 del RPC.
7.‐ En cas que passin més de 30 minuts de l'hora prevista per l'inici del partit i a petició de
l'equip visitant s'haurà de redactar el següent:
Un cop transcorreguts més de 30 minuts de l'hora prevista de l'inici del partit, estant el terreny
de joc (indicar si ocupat, en mal estat, etc.), i a petició de l'oficial responsable de l'equip B,
senyor Nom i Cognoms amb número de llicència LLLNNNNN, i d'acord amb la norma 168 del
RPC, queda suspès el partit, signant el mateix a continuació.
8.‐ Com corregir un error:
Per error de transcripció a l’acta, es fa constar que el dorsal “NN” de l’equip “A o B”, serà el
dorsal “NN”.
9.‐ Com fer una substitució de jugador abans de començar el partit.
Abans de l’inici del partit l’oficial responsable de l’equip “A o B”, ens informa que vol substituir
al jugador numero “NN”, pel jugador nom i cognoms i dorsal “NN”, degut a una lesió durant
l’escalfament.
10.‐ Si algú oficial no vol signar.
Recordem, prèviament, que els oficials responsables han de signar l’acta, obligatòriament, abans de començar el
partit norma 200 del RPC i que la seva signatura és només per validar la relació de jugadors i oficials.

L’oficial responsable de l’equip “A o B” és nega a signar l’acta al∙legant disconformitat amb la
mateixa.
11.‐ Ens presenten les llicències poc temps abans de l’inici del partit.
L’equip “A o B”, ens han presentat les fitxes (20’, 15’, 10’ o 5’) abans de l’inici del partit.
12.‐ Mal estat de les porteries.
Abans de començar el partit hem avisat el delegat de camp perquè soluciones diversos
problemes amb les xarxes de les porteries.

