NORMATIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY
(Aprovada a l’Assemblea de juny de 2008 i modificada a l’Assemblea de juliol de 2013)

CANVI DE DATES DELS PARTITS
La Federació Catalana de Hockey és l'únic òrgan facultat per canviar les dates dels
partits, per la qual cosa les sol·licituds presentades a tal efecte, encara amb acord dels
implicats, no tindran validesa fins que s'acordi expressament i per escrit l'ajornament per
la Federació Catalana.
Es recorda que segons l'article 61 del Reglament de Partits i Competicions de la RFEH,
les sol·licituds de canvi de data de partits per causa justificada s'han de presentar amb
un mínim de 14 dies naturals d’antelació a la data fixada per disputar el partit. Les
sol·licituds hauran de tenir el vist i plau dels dos clubs implicats i a les mateixes es
proposarà una nova data per a disputar el partit. En cas contrari la Federació Catalana
fixarà la nova data de celebració.
La Federació Catalana no acceptarà cap ajornament que pugui perjudicar a un tercer
equip.
Com a norma general no es permetrà l'ajornament d'un partit per un període superior a
un mes i en cap cas s’acceptarà ajornar partits en les tres últimes jornades d'una
competició.
No es poden ajornar partits per la no presentació dels àrbitres o d'un d'ells. Si manquen
els dos àrbitres cada capità designarà al representant del seu equip que arbitrarà. Si
manca un dels àrbitres, l'àrbitre presentat sortejarà l'equip que ha de designar l'altre
àrbitre.
La FCH és l’únic òrgan facultat per cancel·lar partits. En el cas que el CCA suspengués
un partit abans de començar per causes meteorològiques o de força major, els clubs
hauran d’abonar el 50% dels drets arbitrals als col·legiats.
HORARIS
Els horaris dels partits seran comunicats a la FCH, per l'equip que figura com a local al
calendari de la competició, com a màxim els dilluns de tres setmanes abans a la data
fixada per a la celebració del partit. Aquests horaris seran definitius i per modificar-los
serà necessària la conformitat dels dos equips que ho hauran de comunicar per escrit
abans de les 15 hores del dilluns de dues setmanes abans al partit.
Els horaris dels partits hauran d'ajustar-se a la franges horàries marcades per a cada
categoria en aquesta normativa. Qualsevol horari no comprés en aquestes franges
horàries necessitarà la conformitat de l'equip visitant.
Els partits corresponents a l'última jornada de qualsevol categoria que tinguin influència
en la decisió de l'equip campió, ascensos, descensos o classificació per Campionats
d'Espanya s'hauran de jugar a la mateixa hora.

FRANJES HORÀRIES PER A CADA CATEGORIA
Divisió d'Honor masculí i femení :
Els partits hauran de començar entre les 10,30 i les 13,00 hores del diumenge o entre les
15,00 i les 17,30 del dissabte.
Primera divisió masculí :
Els partits hauran de començar entre les 15,00 i les 18,00 hores del dissabte o entre les
09,00 i les 13,00 del diumenge.
Segona divisió masculí i femení i Tercera divisió masculí:
Els partits hauran de començar entre les 15,00 i les 18,30 hores del dissabte o entre les
09,00 i les 13,00 del diumenge.
Juvenil masculí i femení:
Els partits hauran de començar entre les 15,00 i les 18,00 hores del dissabte o les 09,00 i
les 12,30 del diumenge.
Cadet, infantil, aleví i benjamí :
Entre equips de la mateixa ciutat, els partits hauran de començar entre les 09,00 i les
13,00 del dissabte.
Entre equips de diferents ciutats, els partits hauran de començar entre les 09,30 i les
13,00 del dissabte.

ACTES I RESULTATS
Els resultats dels partits seran comunicats a la FCH, per l’equip que figura com a local
al calendari de la competició, els dilluns a primera hora.
S’han d’enviar les actes dels partits jugats a les 24 hores següents a la finalització del
partit.

NORMATIVA HORARIS FCH

Aprovada a l’Assemblea del 15 de juliol de 2009
Modificada a l’Assemblea del 26 de juliol de 2013

Atès que la normativa vigent de la Federació Catalana de Hockey indica que els clubs
hauran de fer arribar els horaris dels partits que es juguen a les seves instal·lacions com
a màxim el dilluns de TRES setmanes abans a la celebració de la jornada, i que no es
pot fer cap canvi de dia i hora en els partits programats a partir de dilluns de la setmana
en la que s’ha de jugar el partit, s’acorden les següents mesures :
1.- Sancionar amb 50 euros de multa a aquells Clubs que no hagin tramés a la FCH els
horaris dels partits que s’han de jugar a les seves instal·lacions abans de les 15 hores del
dilluns corresponent a tres setmanes abans a la de la data de programació de la jornada.
2.- Qualsevol canvi de data u horari que es produeixi, en la programació d’un partit de
qualsevol categoria, a partir de les 15 hores del dilluns de dues setmanes anteriors a la
què aquest està programat, encara que sigui amb el vist-i-plau de tots 2 equips implicats,
suposarà una despesa de 40 euros que haurà d’abonar l’equip sol·licitant del canvi, o 20
euros per cada equip en el cas que sigui per mutu acord. Aquest punt no serà d’aplicació
en les categories en que el CCA no designi àrbitres.
3.- En cap cas s’acceptaran canvis de data i/u hora, en els partits programats, a partir de
les 15 hores de dilluns de la setmana anterior a la que està programat el partit.

