
 
 

                
            

 

 

CI-2018-23 Reglament General de Competicions 

 

 
FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS 
 

 
Per la vostre informació i de caràcter recordatori us detallem algunes de les Disposicions 

Comunes del Reglament General de Competicions de la Federació Catalana de Patinatge. 

 

 

TÍTOL PRIMER 

CAPÍTOL 4 : Dels àrbitres, jutges, cronometradors, calculadors i anotadors 

Secció Segona : Categories 

Article 1.52 

Els àrbitres i jutges es classifiquen en les categories següents: 

• Territorial. 

• Nacional catalana. 

• Nacional estatal. 

• Internacional. 

L’assignació de les categories territorial i nacional catalana ho seran per la 

FCP. 

L’assignació de la categoria nacional estatal la farà la RFEP entre aquells 

àrbitres i jutges que proposi la FCP, d’acord amb la normativa establerta pel 

Comitè Tècnic d’Àrbitres i Jutges de la RFEP. 

 

Secció quarta: Incompatibilitats 

 



 
 

                
            

 

Article 1.61 

La condició d’àrbitre o jutge és incompatible amb la  de  directiu  o  empleat  

d’un club federat de la FCP. 

Les incompatibilitats vindran regulades pel reglament específic de cada 

modalitat. 

Article 1.63 

Són obligacions dels àrbitres i jutges: 

• No intervenir en activitats esportives pròpies de la seva funció i 

categoria que no li siguin expressament assignades per la FCP. 

• Assistir a les proves i cursos a què sigui convocat per la FCP. 

• Fer arribar a la FCP les actes, informes i resultats dels encontres o 

proves que dirigeixin en els terminis i termes que estableixi el 

Comitè Tècnic de la seva especialitat. 

 

CAPÍTOL 5 : Dels delegats 

Secció primera: Definició i condicions 

Article 1.65 

Els clubs participants en les diverses competicions hauran de disposar d’un 

delegat, que serà la persona que ostentarà la representació de l’equip o 

esportista de la seva entitat i s’ocuparà dels continguts administratius. 

Article 1.66 

En les proves individuals en les quals els esportistes representin un club, el 

delegat haurà de ser únic. 

Article 1.67 

El delegat haurà d’estar proveït de la corresponent llicència federativa. 

La funció de delegat és incompatible amb la d’esportista, entrenador o auxiliar. 

 

 



 
 

                
            

 

TÍTOL SEGON 

CAPÍTOL 1: De les competicions 

Secció segona: Competicions oficials 

Article 1.70 

Als efectes assenyalats en el present Reglament, tindran la consideració de 

competicions oficials aquelles que hagin estat qualificades com a tals per 

l’Assemblea General de Clubs de la FCP i, com a mínim, les que així es 

relacionin en les Bases de la Competició de cada modalitat. 

Secció tercera: Forma de celebrar-se 

Article 1.71 

En totes les competicions s’hauran d’aplicar les regles oficials de la WS (FIRS) 

o CERS, amb les modificacions establertes o que puguin establir els diversos 

comitès tècnics de la FCP. 

 

CAPÍTOL 2 : De la participació en competicions 

Article 1.74 

Perquè un club o esportista pugui participar en competicions de la FCP i estatals, haurà 

d’estar inscrit en la FCP i tenir plens drets federatius. 

Els clubs o esportistes que vulguin participar en encontres, proves, competicions o 

tornejos de caràcter amistós que se celebrin fora de Catalunya, hauran de comunicar-ho 

a la FCP amb una antelació mínima de 15 dies a la data de l’inici de l’esdeveniment 

Per participar en encontres, proves, competicions o tornejos de caràcter oficial, els clubs 

o esportistes hauran de disposar de l’autorització expressa de la FCP. 

 

 



 
 

                
            

 

CAPÍTOL 6 : De les normes de caràcter general per a l’organització de 

competicions, encontres, proves, tornejos i fases d eles distintes competicions 

Secció Primera : De caràcter amistós 

Article 1.92 

Els organitzadors d’encontres, proves, competicions o tornejos de caràcter amistós en 

que intervinguin equips o esportistes estrangers hauran de comunicar-ho a la FCP amb 

una antelació mínima de 15 dies a la data de l’inici de l’esdeveniment. 

Si per al desenvolupament d’aquests esdeveniments amistosos és necessària la presència 

d’àrbitres o jutges, els organitzadors hauran de sol·licitar-los a la FCP amb una antelació 

mínima de 15 dies a la data de la seva celebració. 

 

Secció segona : De caràcter oficial 

Article 1.93 

Els organitzadors d’encontres, proves, competicions o tornejos oficials que se celebrin a 

Catalunya amb la participació d’equips o esportistes estrangers hauran de disposar, en 

tots i cadascun dels casos, de l’autorització expressa de la FCP, atorgada mitjançant 

l’oportú document expedit per aquesta, per a la qual cosa l’organitzador haurà de 

presentar-hi sol·licitud en aquest sentit amb una antelació mínima d’un mes a la data de 

l’inici de l’esdeveniment. 

 

Atentament, 

Federació Catalana de Patinatge 

Comitè Català de Patinatge Artístic 

Barcelona, 1 de setembre de 2018 

 


