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CONCEPTE I REGULACIÓ NORMATIVA

lEl Delegat Federatiu és :

lMàxim responsable presencial de la competició.

lRepresentant de la F.C.H.

lÒrgan jurisdiccional per delegació.

lDefinició més acurada : el Delegat Federatiu és un

FACILITADOR.

lLes funcions i responsabilitats venen determinades pel 

Reglament de Partits i Competicions, normes 187, 188 i 189. 

lEn virtut de nomenament realitzat per Comitè de Competició i 

Disciplina Esportiva



lEl Delegat federatiu no és el PROTAGONISTA.

lHa de resoldre els possibles problemes que es puguin

produir, MAI ELS HA DE CREAR.

lCorrecció en el tracte amb els jugadors i oficials.

lEnèrgic amb els participants l'actitud dels quals sigui

incorrecta (sense arribar a ser antiesportiva).

lConeixement de les Regles de Joc en general i del

Reglament de la Zona de Canvis, en particular.

ACTITUD DEL DELEGAT



Funcions 
Reunió tècnica

l De caràcter obligatori a totes les competicions per concentració, TOP4

l Serveix com a primera presa de contacte entre clubs, àrbitres i Delegat

Federatiu.

l Útil per repassar normativa d'aplicació i aclarir dubtes.

l Delegat Federatiu comprova:

lLlicències jugadors

lLlicències oficials

l Autoritza o denega la participació d'acord amb les normes vigents, i de forma

coordinada amb:

lÀrea de Competicions

lÒrgans Jurisdiccionals



lRevisar les instal·lacions esportives:

Terreny de joc

Vestidors

Accessos

Xarxes

Taula de cronometratge i instal·lació mural

lIndicar les deficiències i/o necessitats per a la seva subsanació.

lPreveure incidència en la instal·lació de cronometratge (temps i só

de la botzina).

Funcions 
Instal·lacions



lEl Delegat Federatiu té les mateixes funcions que els Delegats de la

Federació Europea i Intercontinental.

lSupervisa i col·labora amb les funcions dels anotadors i cronometradors.

lRep les alineacions dels equips.

lRevisa i comprova la documentació aportada.

lPren les decisions sobre la participació o no de jugadors i oficials. 

lRevisa l'Acta del partit abans de la signatura dels responsables.

Funcions 
Abans del partit



lComprovar la indumentària esportiva que utilitzarà cada equip.

Conflicte: Posar-se d'acord / Aplicar la reglamentació .

lTots els que actuïn com a porters d'un equip han de portar el

mateix color (també jugadors de camp quan actuïn com a porters –

especial atenció a la samarreta que utilitzen-).

lPreveure incidències per les greus conseqüències: pèrdua de

possesió i sanció disciplinària en qualsevol cas.

Funcions 
Abans del partit



Funcions 
Normativa de COMPETICIÓ

lPlanificar protocol de presentació (temps, durada, format,

existència o no de locució).

lSol·licitar dues (2) pilotes de joc HUMMEL (marca oficial

FCH)

Identificar-les

lInici del partit amb PUNTUALITAT



Funcions 
Durant el partit

lPresenciar la totalitat del partit a la taula d'anotadors

cronometradors.

lSupervisar i col·laborar :

Còmput correcte de gols (recomanació: en veu alta).

Control rigurós del temps de joc (manual i instal·lació mural).

Temps de les exclusions.

Entrada i sortida de jugadors (canvis i exclusions).

Jugadors correctes després de la reanudació (inferioritats).

lAplicar Reglament de la Zona de Canvis.

lÚs de fulls de seguiment del partit.



Funcions
Després del partit

lSupervisar la confecció de l'acta.

lSignada per la totalitat de l'equip arbitral, Delegat Federatiu,

Delegat de Camp i pels oficials responsables de cada equip.

lLes Actes s'elaboraran en el format oficial existent -paper- a partir

de les pre-actes i se signaran per part dels responsables de cada

equip abans de l'inicici del partit.

lLa resta de signants, ho faran en finalitzar el partit. D'aquesta

manera el Delegat Federatiu expressa la seva conformitat amb el

contingut de l'acta arbitral.



Funcions 
Després del partit

lRevisar actes / annexos (comprovar amb l'anotador-

cronometrador i àrbitres).

lDe forma conjunta es revisa la redacció definitiva de

l'acta, però els àrbitres són els responsables de la

redacció d'aquest document.

lComentaris amb els àrbitres sobre el

desenvolupament del partit.



Funcions 
Òrgan Jurisdiccional,Informes

lAcabat cada partit, comunicació de resultat :

lSistema actualitza classificació i quadre de competició.

lEn cas necessari, el Delegat Federatiu actua per delegació del

Comitè de Competició com a òrgan jurisdiccional unipersonal.

lDecisions subjectes al principi de legalitat (Reglament de Règim

Disciplinari), i amb comunicació fefaent – per escrit- als equips

afectats.

lUna vegada finalitzada la competició: Obligatorietat de fer un breu

informe adreçat a Àrea de Competicions i Comitè de Competició i

Disciplina Esportiva, explicant el desenvolupament del TOP4

(especialment en cas de registrar-se incidències).



Reglament Zona de Canvis 
Interrupció del temps de joc

lAl marge dels àrbitres, només el cronometrador / Delegat Federatiu hauria

d'interrompre el joc quan sigui necessari sense necessitat de confirmació

dels àrbitres (Time-Out obligatori).

lDecisions posteriors al cop de xiulet, encara que els àrbitres i els jugadors

no es donin compte immediatament, queden invalidades.

Gols, llançament de 7 metres, cop franc, servei de banda, servei de

centre o servei de porteria queden invalidats.

El joc es reanudarà en la forma que correspongui a la situació

anterior a la intervenció del cronometrador / Delegat Federatiu.



Reglament Zona de Canvis 
Reanudació després de la interrupció  

lSi el joc ja estava interromput :

Es reanuda amb el llançament que correspongui al motiu de la interrupció.

lSi la pilota està en joc :

Canvi antirreglamentari o entrada il·legal d'un jugador = Interrompre el joc

immediatament (no s'aplica llei de l'avantatge).

lClara ocasió de gol = llançament de 7 metres de l'equip contrari.

lResta de casos = Cop franc contra equip infractor.

lEl jugador culpable = exclusió.

lExcepció : entrades il·legals (jugador addicional) + clara ocasió de

gol = Desqualificació.

Interrupció per conducta antiesportiva a la zona de canvis (intervenció

Delegat Federatiu).

lReanudació amb cop franc / 7 metres (clara ocasió de gol) a favor de

l'equip que no ha comés la infracció.

lSer informats Desqualificacions amb informe.



Reglament Zona de Canvis 

lFinal de banqueta / Darrera compatible amb una filera de cadires.

lZona tècnica = Àrees d'entrenadors a 3,5 metres de la línia central.

lNo colocar objectes de cap tipus a la línia de banda davant les

banquetes.

lA la zona de canvis només jugadors i oficials d'equip que figurin a

l'acta del partit.

lNo estan permesos colors que puguin provocar confusió amb els

jugadors de camp de l'equip contrari.



Reglament Zona de Canvis 

lObligació / dret dels Oficials a dirigir i controlar al seu equip.

lEstà permés als Oficials:

Moure's per l'àrea d'entrenadors (donar consells tàctics -un per equip-).

Sortir per lliurar la targeta verda (no pot romandre).

lEstà permés als Jugadors (estar asseguts).

Moure's darrera de la banqueta per escalfar (sense pilota).

lNo està permés Oficials / Jugadors

Destorbar / insultar als àrbitres, anotador / cronometrador, jugadors, oficials

d'equip o espectadors, protestant o mantenint una actitud provocativa o

antiesportiva.

Abandonar la zona de canvis per influir en el joc o romandre de peu



Valoració Arbitral

lPotestat exclusiva del Comitè d'Àrbitres

lNomés en cas que així ho sol·liciti el Comitè Arbitral

lEn qualsevol cas, sempre una vegada finalitzat el partit.

lRepàs de les situacions més rellevants del partit.

lInforme d'acord amb el model establert omplint tots els ítems.


