Federació Catalana de Hockey

NORMATIVA RELATIVA A LES EXCEPCIONS SOL·LICITADES PELS
CLUBS EN LES COMPETICIONS OFICIALS DE LA FEDERACIÓ CATALANA
DE HOCKEY

En els últims anys la pràctica totalitat dels clubs adscrits a aquesta Federació han
sol·licitat, en alguna ocasió, que algun jugador/a dels seus equips d’escola pogués
participar en un grup o categoria que no es corresponia amb la seva fitxa o amb l’edat
d’aquest jugador/-a.
Normalment, aquestes sol·licituds s’han fet per quatre motius principals:
1.- Per completar un equip que no tingués suficients jugadors/es
2.- Per adequar el nivell del jugador a la categoria en que pugui jugar
3.- Nens i nenes jugant en categoria diferent a la què pel seu sexe els
correspon, per no tenir el club equip masculí/femení
4.- Per cobrir una posició determinada (habitualment porters/es) que sinó, no
es podria cobrir
La FCH, amb el vist-i-plau dels clubs, ha intentat sempre donar el màxim de facilitats
en aquests casos, al considerar que el més importat era donar l’oportunitat al major
número de nens/es de practicar el nostre esport. Aquesta continua estant la principal
prioritat de la FCH en aquestes edats.
Però en els 2-3 últims anys, i en especial a la temporada 2009-2010, s’han observat un
important augment d’aquestes “excepcions”, així com un sentir general, reflectit en
nombroses reclamacions que han arribat a la nostra Federació de forma escrita i oral,
de que algunes competicions es desvirtuen en favor d’alguns equips clarament
beneficiats per la participació de jugadors/-es del llistat d’ “excepcions”.
Amb el doble objectiu de, per un costat, no perjudicar la pràctica del nostre esport a
cap nen/a i, per altre, salvaguardar la puresa de les nostres competicions, a partit de la
temporada 2010-2011, la Federació Catalana de Hockey aplicarà els següents criteris
en les seves competicions:
•

•

Com a regla general, i llevat de casos molt especials, la FCH mantindrà el
seu costum d’acceptar les sol·licituds, degudament raonades, dels clubs per
que alguns/es jugadors/es puguin participar en equips o categories
diferents a les que correspon per fitxa o edat.
Aquells equips en el que juguin jugadors/es de la llista d’ “excepcions” , o
que no compleixin alguna de les normes contemplades al Reglament de
Partits i Competicions, prendran part en les competicions de la FCH, però
no podran ser declarats campions d’aquesta competició ni gaudir dels
reconeixements que es donen als tres primers classificats.
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•

•

•
•

•

La web de la FCH publicarà les diferents classificacions tenint en compte
els resultats de tots els equips, però aquells que s’afavoreixin de la
participació d’ “excepcions” , apareixeran amb el seu nom i la indicació FDC
per indicar que és un equip que participa “fora de competició”
Es reitera que UNICAMENT aquells equips que participin complint totes les
normes establertes per a cada competició podran ser considerats
oficialment com a mereixedors dels guardons establerts
En aquelles competicions que puguin classificar per sectors o finals de
campionats d’Espanya, no es tindran en compte als equips que juguin FDC
Tanmateix, en aquelles competicions en què, a petició de la Secretaria
General de l’Esport, la Federació hagi de atorgar puntuacions que influeixin
en la concessió de premis, els equips que juguin FDC no podran obtenir
puntuacions superiors als equips que participin correctament.
Per tal que la FCH tingui clar quins nens/es pertanyen a cada equip, els
clubs hauran de realitzar les inscripcions de cada equip amb el programa de
la RFEH. No es podrà, en conseqüència, inscriure en una única relació, per
exemple de benjamí, nens/es que pertanyin a diferents equips tal i com s’ha
autoritzat fins ara.

En relació a les sol·licituds de canvis de dia u hora en els partits programats per
aquesta FCH, i presentades complint la normativa vigent, i donats alguns problemes
que han succeït aquesta temporada 2009-2010, s’estableix com a norma un termini de
48 hores perquè els equips als que se’ls hi hagi demanat la confirmació d’un canvi
donin la seva resposta a la FCH a partir del moment en que la sol·licitud hagi tingut
entrada en aquesta Federació. De no rebre aquesta resposta en les esmentades 48
hores, s’interpretarà que no es dona la conformitat a la sol·licitud i per tant no
s’autoritzarà el canvi de dia u hora.
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