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XV CAMPIONAT DE CATALUNYA 

D’HOQUEI SUBAQUÀTIC 

REGLAMENT PARTICULAR 
 

 
 
 

1.- ORGANITZACIÓ: 
 

 FECDAS - Departament d’Hoquei Subaquàtic. 
 FECDAS - Departament Jutges, Arbitres i Comissaris. 
 Club Esportiu d’Hoquei Subaquàtic Cascatalà. 

 
 

2.- LLOC DE LA COMPETICIÓ: 
 

 CLUB NATACIÓ SABADELL 
Carrer Budapest, 1 (Can Llong) de Sabadell. 

 

 
3.- ESPAI i CARACTERÍSTIQUES: 

 
 Piscina interior de 50 metres, de la qual s’utilitzaran 25 metres de 

llarg per 25 metres d’ample de sota el marcador. 

 Dos camps de joc (aproximadament de 25 metres x 12 metres). Un 
d’ells podrà disposar de les dues càmeres subaquàtiques fixes que ja 

té la piscina, i que tan bé ens han anat en d’altres edicions, facilitant 
que el públic pugui gaudir d’aquest espectacle subaquàtic. 

 La temperatura de l’aigua serà l’adequada. 

 
 

4.- DATES i HORARIS DE COMPETICIÓ: 
 

 El dia 19 de novembre del 2016. 

 Jornada de 10:00 hores a 21:00 hores (per confirmar). 
 

 
5.- PARTICIPACIÓ: 
  

Podran participar al XV Campionat de Catalunya: 
 

 Tots els equips de clubs catalans que ho desitgin, inscrits a la 
FECDAS. 
 

 



Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum) 

08930  Sant Adrià de Besòs  
Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43 

Fax: 93 356 30 73 

Adreça electrònica: info@fecdas.cat 

                                    
 

www.fecdas.cat 

  

 

 
 
 

 Tots els equips de clubs no catalans que ho desitgin, segons 
disponibilitat de places disposades pel comitè organitzador. Ara bé, 

seran considerats equips no catalans, entrant dins la classificació 
general però no pròpia del Campionat de Catalunya. Conseqüentment 
no tindran dret a medalla ni al reconeixement de Campió de 

Catalunya. 
 La presentació de participants estrangers (no empadronats a 

Catalunya o que porten empadronats menys de tres mesos a 
Catalunya) per jugar en un equip d’un club català és limita a dos 
persones per club, i en qualsevol cas, també hauran de tenir llicència 

Federativa FECDAS vigent. 
 Tots els equips amb menors de 18 anys, hauran de fer arribar les 

corresponents autoritzacions del pare, mare o tutor/a originals de 
cada menor (annex 2), junt amb el fulls d’inscripció (annex 1). 

 Tots els equips hauran d’estar composats per un mínim de 6 

membres i un màxim de 12. 
 Segons normativa vigent, tot jugador haurà d’estar en possessió de 

la llicència federativa corresponent a l’any en curs, i el certificat 
mèdic amb una vigència inferior a un any que acrediti que el jugador 
es troba en bon estat de salut i és apte per a la pràctica de l’Hoquei 

Subaquàtic. 
 Tots els participants que en les anteriors edicions del Campionat de 

Catalunya no van lliurar signada l’autorització LOPD original i la 
fotocòpia del DNI, o no hi van participar, ho hauran de fer mitjançant 
el representant de l’equip al que pertanyin moments abans a la 

reunió de capitans. El document LOPD es podrà descarregar del web 
de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques www.fecdas.cat 

(secció d’hoquei subaquàtic). 
 Tots els participants jugaran amb el material reglamentari que 

estableix el Reglament Espanyol d’Hoquei Subaquàtic FEDAS. 
 
 

6.- PROVES i CATEGORIES: 
 

 Categories Absolutes Masculina i Femenina. 
 Categories Infantil / Juvenil. 

 

Com a mínim hi haurà d’haver dos equips inscrits a la mateixa 
categoria per a poder disputar-se la categoria. 

 
 
 

 
 

http://www.fecdas.cat/
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7.- SISTEMA DE COMPETICIÓ: 

 
 Ho determinarà la quantitat d’equips inscrits. 

 
 
8.- ORDRE DELS PARTITS: 

 
 Serà determinat per sorteig. I vindrà disposat en l’Horari Oficial del 

XV Campionat de Catalunya, que es facilitarà un cop hagi finalitzat el 
període d’inscripcions. 

 

 
9.- REUNIÓ DE CAPITANS: 

 
 És d’obligació que hi participi un representant de cada equip. 
 La reunió de capitans serà a la piscina. Servirà per aclarir les 

especificacions concretes de les proves (canvis, preguntes sobre 
l’horari, zona escalfament, arbitratges, etc). 

 L’organització podrà demanar a la reunió de capitans i en qualsevol 
moment de la competició posterior la documentació original vigent 
dels jugadors inscrits, com són la  llicència federativa, el certificat 

mèdic, etc. 
 Cada representant lliurarà l’autorització LOPD original 

complimentada, de tots els jugadors de l’equip a qui representa i que 
no l’haguessin presentada en l’edició anterior del Campionat. 

 L’Hora de la reunió la determinarà l’horari definitiu de competició. 

 
 

10.- CONTROL: 
 

 TAULA: El desenvolupament de les proves serà controlat pel Comitè 
Català d’Àrbitres, sempre i quan sigui possible. 

 AIGUA: Tots els equips disposaran d’un àrbitre aquàtic i un àrbitre 

principal. 
Caldrà que tots els capitans facin saber els seus jugadors quins seran 

els jugadors que faran d’àrbitre aquàtic i/o àrbitre principal a cada 
partit per evitar que l’hora d’inici dels partits s’endarrereixi. 
S’avisarà un sol cop i s’amonestarà als darrers, amb 1 punt menys a 

la computació total de la classificació de l’equip de l’àrbitre que li 
toqui arbitrar i arribi tard, retardant l’hora d’inici del partit. 
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11.- COMITÉ DE COMPETICIÓ: 
 

      Es nomenarà un Comitè de Competició, format per: 
 

 Delegat del Departament d’Hoquei Subaquàtic de la FECDAS. 

 Delegat del Comitè Organitzador. 
 El Jutge Principal de la Competició. 

 Un delegat de cada club participant. 
 
 

12.- PUNTUACIÓ: 
 

 El sistema de puntuació en la modalitat “tots contra tots” (a falta de 
determinar el sistema de competició), serà el següent: 

 

o Partit guanyat 3 punts 
o Partit perdut 0 punts 

o Partit empatat 1 punt. 
 

 En cas d’empat en la classificació final, per resoldre’l, es tindrà en 

compte els resultat de l’enfrontament entre els dos equips implicats, 
resolent a favor del que hagi rebut menys gols. Si així no hi ha 

resolució, aleshores es tindran en compte las suma total dels gols 
rebuts en contra en tot el campionat, essent vencedor el que n’hagi 
rebut menys. I si tot i així no resulta, els gols a favor. I si fins i tot 

així no resulta, si hi ha temps es farà un desempat a tres penals, i 
així fins que un dels equips falli. Si no hi ha temps per tancament de 

la instal·lació, ho determinarà l’atzar, llençant una moneda a l’aire. 
 

 
13.- CLASSIFICACIONS: 
 

 Per equips: les obtingudes segons la classificació aconseguida sumant 
les puntuacions acumulades per cada partit, i categories. 

 
 

14.- PREMIS: (per confirmar) 

 
 El rebran els tres primers equips catalans classificats per prova i 

categoria. 
 El lliurament es farà a la mateixa instal·lació de la competició. 
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15.- SUBVENCIONS: 
 

 Les despeses d’organització de l’acte: instal·lació, premis, records... 
van a càrrec de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, i 
patrocinadors. 

 L’allotjament, àpats i transport van a càrrec dels Clubs participants. 
 

 
16.- RECLAMACIONS: 
 

 Les reclamacions, en cas de produir-se, hauran de ser formulades per 
escrit i presentades al Comitè de Competició, previ dipòsit de 100 €, 

pel delegat de l’equip reclamant, en un temps no superior a 15 
minuts després del fet a reclamar. En cas de ser favorable la  
reclamació, serà retornat el dipòsit al club reclamant; en cas contrari 

quedarà en poder del Departament Català d’Hoquei Subaquàtic. 
El delegat reclamant i possibles afectats per la reclamació no 

prendran part ni en la reunió ni en la votació del Comitè de 
Competició. 
 

 
17.- INSCRIPCIONS: 

 
 Tots els equips interessats a participar al XV Campionat de Catalunya 

caldrà que facin les inscripcions d’un sol cop, total i degudament 

complimentades abans de què finalitzi el període estipulat per a fer 
les inscripcions. 

 Tindran de temps fins a les 23:59 hores del dia 23 d’octubre de 
2016 per fer-les. A partir del dia 24 d’octubre de 2016 no s’admetrà 

la inscripció de cap altre equip. 
 No es considerarà feta la inscripció si no s’ha facilitat tota la 

documentació, i per tant, l’equip i/o el jugador/a, quedarà com a no 

inscrit/a al XV Campionat de Catalunya. 
 

La manera per a fer efectiva la inscripció i la documentació 
que caldrà aportar serà la següent: 
 

S’enviarà la documentació a les següents direccions; 
hoquei@fecdas.cat, i  oksubcat@gmail.com. 

 
- Carpeta nom de l’equip, dins la qual hi haurà d’haver: 

 

 

 

mailto:hoquei@fecdas.cat
mailto:oksubcat@gmail.com
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a) Full de la inscripció de l’equip (annex 1), totalment 

complimentada amb majúscules, noms i cognoms, 
número de llicència, data vigència i número de casquet. 

b) Resguard bancari de la inscripció (per equip). 
c) Subcarpeta amb fotocòpia autoritzacions paternals pels 

menors de 18 anys (annex 2).  
 

 Un cop finalitzat el període per a fer la inscripció quedaran eliminats 

tots el jugadors/es dels que no es disposi noms i cognoms complets,  

o tinguin un número de llicència errònia o caducada o dels menors 

que no es disposi la pertinent autorització paternal. 

 Si els equips inscrits no es mantenen amb els sis jugadors mínims 

que han de conformar un equip, aquest serà desqualificat. 

 Si finalment, finalitzat el termini, el Campionat de Catalunya no 

quedés representat pel número mínim d’equips necessaris per 

celebrar-se, aquest quedaria cancel·lat. 

  El import de la inscripció del XV Campionat de Catalunya serà de 80€ 

per equip. S’haurà de fer al número de compte corrent de la Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona (2100 0900 95 0211628657), a 

nom de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS), 

indicant el nom de l’equip que fa el ingrés. 

En queden exempts de pagament els equips infantils. 
En poden quedar exempts de pagament els equips amb invitació del 

Departament d’hoquei Subaquàtic de la FECDAS. 
En el cas que es retiri o elimini un equip de la competició, sigui 

voluntari o per inscripció incompleta, no es retornaran els diners en 
concepte de la inscripció. 
 

  Cada jugador haurà d’omplir l’autorització LOPD, que es podrà 
descarregar de www.fecdas.cat (secció d’Hoquei Subaquàtic) i 

entregar-ne l’original a la reunió de capitans el dia de la competició 
mitjançant el seu representant. 

  Caldrà comunicar les baixes per escrit abans del dia de la competició, 

així com qualsevol modificació, per a què el Departament d’Hoquei 
Subaquàtic en tingui constància. 

  Es podran afegir un màxim de dos jugadors a la llista d’inscrits al XV 
Campionat de Catalunya durant el mateix dia de la competició, però 
s’haurà de fer mitja hora abans del inici de la reunió de capitans, 

aportant la documentació pertinent del jugador/s. 
 

 
 

http://www.fecdas.cat/
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18.- OBSERVACIONS: 
 

 El Comitè d’Organització es reserva el dret d’alterar, per causes 
justificades, l’ordre dels partits programats, així com l’anul·lació de 
partits, previ informe del Departament d’Hoquei Subaquàtic i la 

comunicació als delegats dels equips. 
 És responsabilitat del Club inscrit al Campionat de Catalunya d’Hoquei 

Subaquàtic que tots els seus jugadors participants siguin sotmesos a 
un reconeixement mèdic amb vigència inferior a un any al 19 de 
novembre de 2016, per un professional mèdic especialitzat que 

acrediti que el jugador inscrit es troba en bon estat de salut i és apte 
per a la pràctica de l’Hoquei Subaquàtic. 

 L’escalfament s’efectuarà en l’espai assignat prèviament i en el temps 
determinat per l’Organització, i que es comunicarà a la reunió de 
capitans. 

 Tot el no recollit en el present Reglament Particular, estrictament 
competitiu, es decidirà segons el que disposi el Reglament Espanyol 

d’Hoquei Subaquàtic FEDAS i el Reglament de Competició de la 
FEDAS, així com el reglament CMAS, segons interpretació del Comitè 
de Competició del XV Campionat de Catalunya. 

 Tot el no recollit en el present Reglament Particular, estrictament 
organitzatiu, es determinarà segons estudi del Comitè Organitzador i 

el Departament d’Hoquei Subaquàtic de la FECDAS. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Sergi Gou Salvador 

Departament d’Hoquei Subaquàtic de la FECDAS 
hoquei@fecdas.cat 

 
 
 

 
 

 
07 d’octubre de 2016 
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FULL INSCRIPCIÓ AL XV CAMPIONAT DE CATALUNYA 
 

 

Equip i Club:  

Federació:  

Categoria:  

Data inscripció:  

 

 

Nº Nom del jugador / jugadora 
Número 

Llicència 
Vigència 

(XX/XX/XXXX) 

Nº 

Casquet 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 
- ANNEX 1- 
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AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA AL XV CAMPIONAT DE CATALUNYA 

 

Jo, mare, pare o tutor/a, ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………, amb núm. de DNI. ………………………………………………………………, 

del jugador menor d’edat infantil / juvenil d’hoquei subaquàtic amb nom 

………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

i edat …………………………………, i núm. de DNI. …………………………………, i núm. de 

llicència 2016 de federat de la FECDAS ………………………………………, faig constar en 

aquest escrit mitjançant la meva signatura, que l’autoritzo a assistir i participar al 

XV Campionat de Catalunya que és farà a les instal·lacions esportives del Club 

Natació Sabadell del carrer Budapest nº1 de Sabadell el dissabte 19 de novembre 

de 2016 de les 10:00 hores a les 21:00 hores aproximadament.  

 

El recorregut des de casa al Club Natació Sabadell, i del Club Natació Sabadell a 

casa (marca amb una creu): 

El farà amb el pare, mare, tutor/a. 

El farà amb el responsable del club al que pertany. 

El farà sol. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

També faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que 

calgués adoptar en cas d’urgència i sota la pertinent direcció facultativa. 

 

Firmo la present autorització. 

 

Nom ………………………………… i Cognoms ………………………………………………………………………… 

A ……………………………………………, el …………… de…………………………………… de 20 ……………… 

 

 

-ANNEX 2- 
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AUTORITZACIÓ LOPD D’HOQUEI SUBAQUÀTIC 
 

 

Jo, ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

amb número de DNI ………………………………………, autoritzo a la Federació Catalana 

d’Activitats Subaquàtiques a fer fotografies i/o vídeos de la meva persona quan 

aquestes es prenguin en qualsevol campionat, open, torneig, demostració i/o 

qualsevol altre activitat vinculada a l’Hoquei Subaquàtic de la FECDAS, sigui una 

activitat competitiva o no. 

I a fer ús d’aquestes fotografies i/o vídeos (imatge esportiva), així com les meves 

dades personal, i número de llicència federativa …………………………………, en la difusió 

pública de resultats, classificacions, rànquings, sèries de competicions, pàgines web 

amb caràcter esportista i/o difusió de l’esport en medis de comunicació amb qui pot 

col·laborar la FECDAS, facebook i twitter. 

En favor de l’Hoquei Subaquàtic en general i la FECDAS , sense cap limitació en el 

temps, fins que per escrit no digui el contrari. 

 

 

 

 

Cal adjuntar amb la present fotocòpia, el DNI de l’esportista. 

 

 

 

 

 

Signat, 

 

 

 

En cas de menors de 14 anys, aquest document cal que sigui signat per el tutor/a, 

pare o mare de l’esportista, adjuntant a la present la fotocòpia del DNI del mateix. 

 

 

 

Signat, 

 

 

 

 

 

A ……………………………………………, el ……………… de…………………………………… de 20 …………… 

 
 

-ANNEX 3- 


