
 
 

 
 
Patrocinadors institucionals  

 

   

CIRCULAR/09/2020-2021 

Data de publicació: 8 de FEBRER 

 

 

 

REPRESA COMPETICIÓ SÈNIOR I BASE AMB ACCÉS  

A PLACES O CAMPIONATS D’ÀMBIT ESTATAL 
 

 

1. SISTEMA D’ACCÉS A CAMPIONATS I COMPETICIONS ESTATALS 

1.1  Competició base mixta nivell or (aleví, infantil, juvenil i júnior) 

La competició finalitzarà amb el Campionat de Catalunya  de la categoria que es 

realitzarà durant l’últim cap de setmana de maig i el primer de juny (s’explicarà 

mitjançant altra circular publicada abans de  l’inici de la 2ª fase els equips que 

accediran), després del qual, el primer i segon classificat accedeix de forma directa 

al Campionat d’Espanya. 

1.2  Competició base mixta nivell plata (aleví, infantil, juvenil i júnior) 

La competició finalitzarà amb la Copa Catalana i Copa Federació  de la categoria 

durant el mes de juny, (s’explicarà mitjançant altra circular publicada abans de  l’inici 

de la 2ª fase els equips que accediran). 

Degut a la situació de pandèmia i davant de la possibilitat de que es produeixi alguna 

renuncia per participar als campionats d’Espanya que pogués alliberar places per 

equips catalans, aquesta nova plaça o places la obtindria el guanyador de 

l’eliminatòria entre el 3r classificat del Campionat de Catalunya i el campió de la Copa 

Catalana. 

1.3  Competició base femenina juvenil (FEM17) 

La competició finalitzarà amb el Campionat de Catalunya  de la categoria que es 

realitzarà la 1ª quinzena de juny (s’explicarà mitjançant altra circular publicada abans 

de  Setmana Santa els equips que accediran), després del qual, el primer i segon 

classificat accedeix de forma directa al Campionat d’Espanya. 

1.4  Ascensos i descensos a les competicions sèniors 

La competició es va reprendre el passat 31/01/21 (en el cas de la Nacional Catalana/ 

lliga bronze en masculí i lliga plata en femení), amb motiu de la represa a partir del 

7/03 de les competicions que donen accés a lligues estatals el CCdHP publicarà en 

breu el quadre de supòsits per ascensos i descensos entre les diferents categories. 
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La reestructuració de la OK Lliga plata amb una ampliació en el nombre de descensos 

que podrien arribar a ser fins a 6 equips catalans, podria tenir una repercussió molt 

important en el nombre de descensos encadenats a les lligues sènior catalanes. 

Per aquest motiu el CCdHP ha decidit no reduir el nombre d’equips per categoria (1ª 

catalana i 2ª catalana) en algun cas ampliat la temporada passada a causa de la 

pandèmia i en altra per la ruta pròpia de la reestructuració de la competició (amb la 

creació d ela 3ª catalana masculina), excepte pels supòsits en que no hi hagi repercussió 

de descensos de ok lliga plata. 

La quantitat de supòsits possibles (fins a 7 en masculí i fins a 4 en femení) han motivat 

que s’hagi decidit que en el cas de descens del màxim d’equips (6 masculins o 4 

femenins)  s’organitzaria una fase d’ascens a nacional catalana/ ok lliga bronze, ok lliga 

plata femenina, en la que participarien equips de totes les categories inferiors.  

Motivat per aquesta decisió, les categories 2CAT en masculí i en femení i 3CAT en 

masculí podrien resultar categories d’accés directe a una lliga nacional i per tant podran 

reprendre la competició el proper dia 7/03. 

2. MODIFICACIÓ DEL CALENDARI i FORMAT DE COMPETICIÓ  

Atenent al nombre de caps de setmana disponibles fins a l’acabament de la temporada 

2020/21, es mantindrà el format de competició plantejat inicialment en dues fases.  

S’aplicarà la modificació del calendari per jornades inicialment previst en cas de reducció 

o manca de dates disponibles, tot anul·lant i esborrant aquelles jornades de nombre 

PARELL, disputades o pendents de disputa, previstes al calendari inicial de la competició.  

Per tant, els partits de la JORNADA 2 que es van jugar durant el cap de setmana del 

04/10/20 quedaran anul·lats i sense efecte; mentre que els partits de la JORNADA 1 

disputats durant el cap de setmana del 27/09/20 sí que es mantenen i comptabilitzen a 

la taula classificatòria.  

En el cas que s’hagués fet una permuta en les jornades disputades fins ara, el resultat 

vàlid serà el que apareix com a J1 a e-competició (s’hagi fet o no la permuta), i 

s’anul·larà el resultat que aparegui com a J2.  

Les competicions en les que havia prevista almenys dos fases, en la segona, inicialment 

també plantejada a doble volta,  queden reduïdes a una sola volta.  

En el cas que la competició es tornés a suspendre abans de finalitzar-la tal com està 

prevista actualment, es procediria a anular el format actual i s’estudiarà en funció del 

moment i categoria com es podria continuar tenint en compte el temps de suspensió 

previst, quantitat de la competició disputada  fins el moment de la suspensió i 

repercussió en els ascensos a les lligues i campionats nacionals. 
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3. AJORNAMENTS i CANVIS AL CALENDARI  

Els partits de la JORNADA 3 (primera de la represa) s’hauran d’ajornar per força si 

qualsevol dels dos equips implicats ho sol·licita per escrit, adreçant un correu electrònic 

a la STC (h-patins@fecapa.cat)posant en còpia al club rival, indicant la nova data i hora 

de joc que hagin acordat i que no podrà excedir mai de la data marcada per la seva 

competició com a màxima. Això és:  

➢ competicions nivell or: 21/03/2021 

➢ competicions per fases excepte nivells or: 04/04/2021 

➢ competicions lliga llarga: 11/04/2021 

Tots els partits corresponents a una fase de competició s’hauran d’haver disputat abans 

de l’inici de la següent fase prevista al calendari de la competició.  

4. PROTOCOL COVID  

Mentre no es modifiqui el protocol vigent de la FCP, tots els partits de la competició 

hauran de celebrar-se a porta tancada i sense públic. Durant la celebració d’un partit 

només podran ser-hi presents: 

➢ les persones que s’inscriguin a l’acta arbitral del partit (esportistes, delegats/es 

de pista, delegats/des d’equip, tècnics/es i auxiliars) 

➢ equip arbitral i anotadors de taula  

➢ membres de Junta Directiva dels clubs implicats (persones registrades 

oficialment com a tals i que així constin al registre de la FCP)  

➢ empleats de la instal·lació i personal de neteja o manteniment  

➢ delegats federatius de la FCP o de la RFEP  

➢ personal sanitari, metges antidopatge o personal de seguretat  

➢ premsa i fotògrafs acreditats per la FCP, realitzant la seva feina des d’allà on 

marqui el protocol de seguretat  

➢ personal tècnic per a la retransmissió televisiva del partit  

 

Els equips no canviaran físicament de banqueta a la mitja part d’un partit: ocuparan la 

banqueta que els correspondria ocupar a la segona part durant tot l’encontre.  

A la taula de cronometratge i anotacions, les faltes d’equip tampoc es canviaran de 

banda durant la mitja part: els àrbitres anotadors indicaran les faltes corresponents a 

un equip a la posició on se sigui la banqueta d’aquest conjunt.  
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S’evitaran les salutacions i contacte entre jugadors rivals fora del temps arbitrari de joc. 

Entrarà i sortirà de pista sempre en primer lloc l’equip visitant i, per a la presentació 

dels equips abans de l’inici del partit, se situaran en fila un equip davant de l’altre 

saludant només amb els estics.  

5. CERTIFICATS DE MOBILITAT  

Per tal que tots els components d’un equip puguin desplaçar-se lliurement per assistir 

als entrenaments i als partits d’un equip autoritzat per les excepcions, els clubs 

disposaran d’un certificat de club emès per la FCP, que servirà als equips fins al final de 

la temporada o be fins el moment en que es modifiqui el contingut de la resolució 

SLT/275/2021 

Des de la STC es farà arribar per correu electrònic a cada club, la certificació 

corresponent, que hauran de portar tots es esportistes, tècnics, auxiliars i delegats 

(juntament amb la llicència federativa) on consta la categoria dels esportistes 

autoritzats. 

Pel desplaçament per a la disputa de la competició oficial, serà cada club qui faci arribar 

als seus equips el document tret de l’eCompetició on estiguin tots els partits amb els 

horaris oficials marcats de la jornada. 

 

 


