REDACCIÓ D’ACTES
1.‐ ASPECTES GENERALS
Tant l’apartat de “Dades del partit”, com el de “Dades de la competició”, vénen determinats en
el rebut electrònic generat a la plana web. Especial atenció en indicar la fase i el grup, sovint
solen ser oblidats. El codi partit ve detallat al rebut.

Les actes s’han de redactar, de manera obligatòria, en MAJÚSCULA. Especial compte amb la
cal∙ligrafia. Un acta inintel∙ligible és una ACTA NO VÀLIDA.
El resultat de la 2ª part (50’‐60’), ha de coincidir amb el resultat al final dels 60’ en partits de
Lliga regular.
Cal ratllar els apartats “1ª pròrroga, 2ª pròrroga i 7m”, si no es tracta, evidentment, d’una
competició a partit únic o eliminatòria. En aquest últim cas, s’haurà d’anar posant el resultat
acumulat en cadascun dels apartats.
Recordem que el nom dels equips ha de ser el mateix que consta al rebut, no inventem noms ni
els traduïm. S’haurà de repetir aquesta informació a l’apartat “Dades dels jugadors i oficials
dels equips A i B” .
✓ Num: Dorsal
✓ Nom i Cognoms: Amb el nom i primer cognom és suficient
✓ G: Anotar quants gols marca cada jugador, no és obligatori
✓ A/2/D/DD/DI: Indicar el minut de les sancions disciplinaries. No és vàlid marcar amb
una creu o ratlla
✓ La casella D: significa desqualificació per acumulació d’exclusions

✓ La casella DD: significa desqualificació directa, i no cal redactar res a l’apartat
d’observacions
✓ La casella DI: significa desqualificació amb informe escrit i, per tant, és obligatori
redactar‐la en l’apartat d’observacions.
En l’apartat d’Oficials cal indicar el nom i cognom, tenint sempre present les funcions que pot
desenvolupar cada oficial, segons quadre adjunt i d’acord amb les Normes 60, 65, 67 i 69 del
RPC.
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✓ Es imprescindible indicar qui és l’oficial que signa l’acta. Aquesta signatura serveix per
a validar l’alineació de l’equip en qüestió i indicar qui és l’oficial responsable d’equip.
✓ El delegat de camp és una figura OBLIGATÒRIA en tots els partits; fins a categoria
cadet inclosa pot fer funcions també de delegat d’equip (Norma 75 del RPC). S’ha de
escriure nom i cognoms, així com el número de llicència.
✓ Tant anotador i/o cronometrador com àrbitres seran de la Federació Catalana. No cal
dir que la nostra signatura és obligatòria i caldrà fer‐la al final, quan es repassi l’acta.
✓ Totes les signatures que es requereixen dels oficials i delegat de camp s’hauran de
tenir abans de que comenci el partit, d’acord amb la Norma 200 del RPC.
✓ Si no hi ha cap comentari en l’apartat d’Observacions, ratllarem aquest apartat en
diagonal per així tancar l’acta; tanmateix, si es requereix redactar annex i no s’utilitzés
la seva totalitat s’actuarà d’igual forma.
A la finalització del partit s’haurà de comunicar el resultat del mateix a la pàgina web de la FCH, d’acord amb la
Norma 199 del RPC

2.‐ ASPECTES ADMINISTRATIUS (RPC)
A) Situacions de jugadors, oficials i llicències
D’acord amb la Norma 20, 27 i 202 del Reglament de Partits i Competicions per a aquesta
temporada, es poden donar les següents casuístiques:

✓ Situació jugadors i/o oficials que es presenten amb DNI
Es relacionen a continuació els jugadors i/o oficials, que no presenten llicència, signant en la
nostra presència
Dorsal/Càrrec

Equip

Nom i Cognoms

DNI

Data Naixement

Signatura

✓ Situació jugadors i/o oficials de categoria inferior o diferent
Es relacionen a continuació els jugadors i/o oficials, de categoria diferent a la del partit
Dorsal/Càrrec Equip

Nom i Cognoms

Nº Llicència

Data Naixement

Categoria

✓ Situació jugadors i/o oficials amb deficiències a la llicència
Es relacionen a continuació els jugadors i/o oficials, que presenten deficiències a les llicències
Dorsal/Càrrec Equip

Nom i Cognoms

Nº Llicència

DNI

Data Naixement

B) Altres situacions relacionades amb les Regles de Joc i del RPC
1.‐ Quan un equip es presenti a jugar amb menys de 5 jugadors, s'ha de redactar:
“Essent les hh:mm l’hora prevista per l'inici del partit, l'equip “A o B” presenta únicament la
relació de jugadors i oficials que s'han inscrit i d'acord amb el 4art. Paràgraf de la Regla 4:1 i la
Norma 159, no pot començar el partit”.
Es recorda que no s'ha de posar cap mena de resultat en l'acta, i per comunicar el resultat a la
pàgina web de la FCH, s'ha de posar el resultat 0‐0.

2.‐ En el cas de comportament racista o ofensiu per part del públic de qualsevol dels dos equips
dirigits bé als jugadors o oficials de l'equip contrari, bé a jugadors o oficials del propi equip o
bé a l'equip arbitral:
En primer lloc s'haurà d'aturar el partit dirigir‐se al delegat de camp i informar‐lo de la situació
en concret que s'està produint, anotant en quin minut s'ha produït, demanant‐li que intenti
solucionar‐ho. Si la situació no millora, s'haurà d'escriure el següent:
“En el minut mm:ss, degut (explicar el que passava: si es tractava d’insults, dir quins, per part
de qui, especificar si seguidors de l’equip “A o B”), vaig aturar el temps i em vaig dirigir al
delegat de camp per indicar‐li el que passava, posteriorment en el minut mm:ss, es van tornar
a reproduir els mateixos fets, sense que el delegat de camp hagués fet, per tant, res per evitar‐
ho, d’acord amb la Norma 201 i 202 del RPC”.

3.‐ Incompliment del protocol oficial d’actuació
“No s’ha dut a terme el protocol al inici/final del partit, establert per la Norma 133 del RPC, per
part de l’equip A/B”

4.‐ En cas que l'equip local no presenti pilotes reglamentàries per disputar el partit s'haurà
d'escriure el següent:
“A l'hora del començament del partit l’equip A no presenta pilotes reglamentàries, d’acord
amb la Norma 148 del RPC, per jugar el partit, jugant‐se, per tant, amb les pilotes de l'equip B”.
5.‐ Incompliment del protocol de pilotes Kempa:
“Cap dels dos equips presenta pilotes Kempa d’acord amb la circular S‐389” o bé
“L’equip A, no presenta pilotes Kempa, i no ha volgut jugar amb les pilotes de l’equip B que
eren Kempa, d’acord amb la circular S‐389”.

6.‐ En cas d'un oficial responsable d'equip que vulgui fer constar qualsevol anomalia a l’acta,
podrà ser únicament:
Situació legal dels jugadors, mal estat del terreny de joc o dels vestidors, mal marcatge del
terreny de joc o conducta antiesportiva del públic de l'equip contrari (no es pot fer constar cap
altre comentari). Ho hauran de redactar sempre els àrbitres, mai els oficials responsables i
caldrà que aquests signin:
“A petició de l'oficial responsable de l'equip “A o B”, senyor Nom i Cognoms amb número de
llicència LLLNNNNN, s'informa que (a títol d'exemples: el jugador nº “n” de l'equip “A o B” està
sancionat i ha jugat; la banqueta de l'equip “A o B” no tenia prou espai per tots els jugadors i
oficials de l'equip; el vestidor de l'equip “A o B” no reuneix les condicions mínimes de
salubritat; la línia d'àrea de porteria no es veia bé, o conducta impròpia dels seguidors de
l’equip contrari), d'acord amb la Norma 205, signant el mateix a continuació”.
Es recorda que d’acord amb la norma 206 del RPC, els clubs podran emetre informe dins les 48 hores posteriors al
partit per comunicar qualsevol altre aspecte als Òrgans competents.

7.‐ En el cas d'una suspensió d’un partit un cop començat:
En el minut mm:ss, el partit ha estat suspès degut a: (explicar els motius, a títol d’exemple: per
existir goteres que fan impossible continuar el partit; perquè el número de jugadors ha quedat
reduït a porter i un jugador de l’equip “A o B”; per indisposició de l’àrbitre, etc.), d’acord amb
la Norma 159. En el moment de la suspensió, el joc s’hauria de continuar mitjançant: (*)
llançament de cop franc a favor de l’equip “A o B”, des de (indicar zona); llançament de 7
metres a favor de l’equip “A o B”; servei de banda a favor de l’equip “A o B” des de (indicar
zona); servei de porteria de l’equip “A o B”; sacada de centre a favor de l’equip “A o B”, etc.
També caldria indicar el resultat del partit en el moment de la suspensió en format nn‐nn. I si
fos possible indicar quina banqueta ocupa cada equip mirant les mateixes des del centre del
terreny de joc, es a dir l’equip “A” ocupa o ha d’ocupar la banqueta “dreta o esquerra”.
En el cas de existir jugadors o oficials que en el moment de la suspensió estiguessin complint
sanció disciplinaria, indicar el dorsal i el temps pendent de sanció per a cadascú d’ells (el
jugador “NN”, de l’equip “A o B”, li resten per complir mm:ss de sanció)
(*) Només és possible una de les accions comentades, i encara que sigui a la mitja part indicar sacada de centre a
favor de l’equip corresponent.

8.‐ En el cas de fer un annex a l’acta d’un partit, o un informe posterior s’haurà redactar el
següent segons correspongui:
“L’annex ha estat entregat als equips” o bé “L’annex no ha estat entregat als equips, preguem
entreguin còpia del mateix als equips”
Recordem que d’acord amb la Norma 204 del RPC, si s’hagués de fer un informe aquest s’ha de fer arribar a la FCH
en el termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de dilluns a les 18:00 hores

3.‐ ASPECTES RELACIONATS AMB LES REGLES DE JOC
A) Normativa
Desqualificacions Regla 8:6
Les desqualificacions en relació a la Regla 8:6 inclou accions de joc ESPECIALMENT
IMPRUDENT, ESPECIALMENT PERILLOSA I PREMEDITADA O MALICIOSA, EN CAP CAS
RELACIONADA AMB EL JOC (en aquest últim apartat podríem incloure els supòsits de l’antiga
“expulsió”). No totes les desqualificacions s’han de redactar a l’acta (això ja era així amb les
Regles de Joc del 2005).
Hi ha alguns matisos per saber si l’acció ha de ser considerada 8:5 (Desqualificació sense
informe escrit) o 8:6 (Desqualificació amb informe escrit). Serà 8:6 si ens trobem amb:
Una acció on l’infractor mostri una actitud temerària, de no importar‐li que el rival pugui
prendre mal o intentar que els àrbitres no s’adonin de la infracció. Són exemples d'això cops
de colze a l'estómac o als testicles quan un oponent està saltant, o cops de colze a la cara per
part de pivots per guanyar la posició. Tots aquestos exemples també poden estar relacionats
amb la fórmula "contactes petits = grans conseqüències". En cap d'aquestes situacions
l'infractor té intenció manifesta de jugar la pilota.
Una acció on l’infractor posi en perill de forma deliberada la integritat física del contrari amb la
pilota en joc. Cops violents que no són producte d’una trajectòria natural del braç, cops
“karate” amb una força desmesurada destinats a cap, cara o coll. Evitar un contraatac
mitjançant una “traveta” amb la cama estirada que provoqui una pèrdua explícita del control
del cos. Especial atenció als contactes des del darrere. La posició del jugador infractor és vital
per determinar si una acció pot ser més o menys fortuïta.
Una acció premeditada o maliciosa es podria definir com una acció NO relacionada amb el joc.
Un cop de puny a un jugador/àrbitre/oficial/espectador, escopir, agressions quan la pilota és a
la zona contraria (compte genolls i colze a la zona de pivot)

Desqualificacions Regla 8:5 – 8:10 c) (a l’últim minut)
Recordem que totes les desqualificacions sancionades en l’últim minut d’acord amb la Regla
8:5 – 8:10 c) comportaran informe escrit. Tanmateix, cal recordar que per desqualificar cal que
el llançament NO s’hagi pogut executar (sabotatge). Si el llançament s’ha pogut executar
caldrà aplicar sanció progressiva.

Desqualificació 8:5 ‐ 8:10 d) (a l’últim minut)
Recordem que les desqualificacions a l’últim minut amb la pilota en joc mitjançant aquest
esquema:
1) Acció de 8:5 que acaba en cop franc o 7m (PORTA INFORME).
2) Acció de 8:5 però qui rep la falta passa la pilota a un company que marca gol (PORTA
INFORME).
3) Acció de 8:5 però qui rep la falta passa la pilota a un company que no marca gol (PORTA
INFORME).
4) Acció de 8:5 però qui rep la falta acaba marcant gol (NO PORTA INFORME).
5) Acció de 8:5 de col∙lisió amb el porter (NO PORTA INFORME).
Desqualificacions Regla 8:10 a) (Comportament insultant o amenaçador)
Totes les desqualificacions en relació a la Regla 8:10 A portaran informe escrit.

B) Models de Desqualificació amb Informe:
Regla 8:6
En el minut MM, el jugador num. NN, de l’equip A o B, senyor/a nom i cognoms, amb numero
de llicència LLLNNNNN, ha estat desqualificat d’acord amb la Regla 8:6 per: “donar‐li un cop de
colze de forta intensitat a l’alçada de la cara provocant‐li una hemorràgia nasal”
Regla 8:5‐8:10 C
En el minut 59, el jugador num. NN, del l’equip A o B, senyor/a nom i cognoms, amb numero
de llicència LLLNNNNN, ha estat desqualificat d’acord amb la regla 8:10 C, en relació a la Regla
8:5, per: “impedir una sacada de porteria/banda/centre/cop franc de l’equip contrari evitant
així la possibilitat que llencin a porteria o que obtinguin una clara ocasió de gol” o “per agafar
contínuament a un contrari sense pilota quan és dirigia cap a porteria evitant una possible
ocasió de gol”.
Regla 8:5‐8:10 D
En el minut 59, el jugador num. NN, de l’equip A o B, senyor/a nom i cognoms, amb número de
llicència LLLNNNNN, ha estat desqualificat d’acord amb la regla 8:10 D en relació a la Regla 8:5
per: “donar una empenta de forta intensitat per darrere a un rival que estava a l’aire fent‐li
perdre l’equilibri i impedint així una clara ocasió de gol”.
Regla 8:10 A
En el minut MM, el jugador num. NN, de l’equip A o B, senyor/a nom i cognoms, amb numero
de llicència LLLNNNNN, ha estat desqualificat d’acord amb la Regla 8:10 A per: “dirigir‐se a un
dels àrbitres cridant i amb gestos exagerats, amb les següents paraules: “Ets imbècil” o per:
“dirigir‐se a un dels àrbitres fent‐li gestos de menyspreu, tocant‐se repetidament la cara amb
la mà”.
Recordem que l’informe NO ha de contenir opinions o judicis de valor, cal que sigui el més descriptiu i objectiu
possible

