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I. Objectius 

 
Fomentar, potenciar i desenvolupar la pràctica de l’hoquei al barri d’Horta en una doble 
vessant:  

a) esportiva 
b) com a eina de formació, creixement personal i socialització dels nens i les 

nenes esportistes. 
 
La participació dels esportistes en entrenaments i partits d’hoquei, en el marc de 
convivència i respecte que vol representar la U.E. Horta, s’entén com una pràctica activa 
d’exercici físic en la qual s’inculca el respecte a companys i preparadors, el valor de 
l’esforç, l’amistat, la responsabilitat, la disciplina, el respecte a les normes i regles de joc, 
la cura per recollir i endreçar el material de l’activitat, els hàbits higiènics, així com les 
mesures elementals de seguretat en l’exercici físic.  
 
La secció d’hoquei de la U.E. Horta  busca maximitzar el rendiment de cada jugador/a, per 
així poder gaudir de una competició digna i estimulant. 
 

II. Activitats 

 
S’emmarquen en dues esferes: l’escola de patins i l’escola d’hoquei.  
 
En la primera s’integren els nens i nenes de 4 a 6 anys d’edat que s’inicien esportivament, 
i té l’objectiu d’afavorir les habilitats i destreses dels esquemes motors bàsics adaptats a 
situacions de jocs d’organització simple. L’element bàsic és l’aprenentatge del patinatge 
utilitzant, especialment, les capacitats de la psicomotricitat, l’equilibri i la flexibilitat, per 
després passar a aprendre les característiques tècniques de l’hoquei. 
 
L’escola d’hoquei la formen jugadors/es de 6 a 18 anys, que perfeccionen les tècniques 
pròpies de l’esport, així com els mecanismes i procediments que regeixen els partits i les 
competicions esportives. 
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III. Normes generals de funcionament 

A. Normes de conducta  

 
3.1 El vincle que cada jugador/a ha de tenir amb els seus companys i entrenadors 
serà curós i respectuós tan en l’àmbit personal com el més estrictament esportiu. 
 
3.2 L’esforç personal de cada jugador/a és la base per aconseguir el màxim nivell 
esportiu individual i col•lectiu, que les seves característiques esportives i personals 
li permetin. 
 
3.3 En tot moment caldrà afavorir el benestar de l’equip, el resultat del joc i els 
objectius personals, que quedaran subordinats als dos primers. 
 
3.4 En el marc del valor general del respecte s’inclou el compromís actiu del 
jugador i els familiars mitjançant l’assistència als actes que es desenvolupin amb 
puntualitat i companyerisme. 
 
3.5 En general qualsevol jugador/a o persona vinculada a la secció s’erigeix com a 
representant de la secció i l’entitat essent necessari que el seu tarannà sigui 
respectuós en tot moment i circumstància. 

 
 

B. Ús de les instal·lacions 

 
3.6 Queda prohibit l’ús de les instal·lacions per qualsevol altre activitat esportiva 
diferent a l’objectiu de l’entrenament o partit. 
 
3.7 Queda prohibit l’accés a la pista de persones no autoritzades per el reglament 
vigent, l’àrbitre o responsables de l’entitat/secció. 
 
3.8 Serà objecte de sanció l’ús de les instal·lacions de forma que malmetin la seva 
integritat, estat, neteja o simplement impliquin un ús distint al seu objecte. 
 
3.9 Tindran accés als vestuaris, endemés dels mateixos jugadors/es, 
entrenadors/es, delegats/es, membres de la junta directiva i un dels pares/tutors 
en el cas que al jugador se l’hagi d’ajudar en el seu equipament o vestimenta. 
 
3.10 L’ús de l’aigua de les dutxes i vestuaris en general es farà segons el millor 
criteri de sostenibilitat. 
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3.11 Es podran sol·licitar vestuaris diferenciats per sexes o per qualsevol altre 
criteri comunicat pels jugadors/es o tutors que justifiqui la conveniència de dita 
segregació. 
 
3.12 L’accés al vestuari i dutxes es podrà efectuar 45 minuts abans de 
l’entrenament o partit i s’haurà de desallotjar 50 min. després de la finalització del 
partit, com a màxim. 
 
3.13 Les instal·lacions han de romandre, després del seu ús, en el mateix estat en 
el que s’han trobat. El cost de restitució que qualsevol  desperfecte podrà ser 
atribuït individual o col·lectivament (parcial o totalment) als membres de l’equip o 
equips.  
 
3.14 L’entitat no es podrà fer responsable de l’abandó o oblit d’objectes personals 
en el interior dels vestuaris o en les instal·lacions esportives en general. 
 

IV. Normes específiques de tècnics, esportistes i a companyants 

A. Entrenadors i tècnics 

 
4.1 El pla d’entrenament es donarà a conèixer als esportistes a començament de 
temporada, concretant-se el nombre d’hores setmanals i els tipus i la intensitat 
dels entrenaments en funció de les categories. El pla d’entrenament es podrà 
sotmetre a modificacions. 
 
4.2 A l’inici de la temporada es decidirà que és farà en cas de pluja, en funció de la 
disponibilitat d’instal·lacions.  
 
4.3 L’entrenador/a decidirà quins son els elements que hauran de treballar els 
seus jugadors i l’equip, per anar millorant el seu nivell tècnic i tàctic. 
 
4.5 Serà l’entrenador/a qui decidirà, segons el seu parer i responsabilitat, quins 
jugadors són els convocats per a cada partit. En cap cas aquesta disposició 
dependrà de converses o opinions establertes entre pares/mares i/o altres 
estaments de la Secció.   
 
4.6 La convocatòria de jugadors/es per prendre part en un partit tindrà lloc a la 
darrera sessió d’entrenament setmanal, i només es podrà alterar per motius 
justificats.  
 
4.7 Serà l’entrenador/a qui disposarà en quina posició jugarà cada jugador. 
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4.8 Excepcionalment, en els cicles d’iniciació es mantindrà un diàleg preferent amb 
els pares o tutors per aquells casos en els que els jugadors manifestin unes 
preferències o habilitats per jugar de porter. 
 
4.9 L’entrenador decidirà el temps de joc de cada jugador/a, tenint en 
compte,sobretot en les categories inferiors, que cap jugador/a quedi sense jugar.  
 
4.10 L’entrenador/a, en cas de necessitat, podrà requerir a un jugador/a per anar a 
reforçar a un equip de categoria superior. 

 

B. Delegats d’equip i de camp 

 
4.11 El delegat/da canalitzarà les comunicacions entre equip-Junta directiva, 
equip-arbitre, equip-federació i equip-d’altres responsables/delegats esportius, si 
així esta autoritzat, signant com a tal en l’acta de cada partit. 
 
4.12 El delegat/da disposarà del calendari complert de la competició i comprovarà 
els horaris i els possibles canvis d’hora de les convocatòries.  
 
4.13 En els partits, el delegat/da atendrà l’àrbitre en el que necessitii l’ajudarà a 
omplir les actes (si aquest així ho sol·licita). 
 
4.14 Presentarà a l’àrbitre les llicències dels seus jugadors, la seva i la de 
l'entrenador, així com els DNI compulsats dels jugadors. 
 
4.15 Sol·licitarà a l’àrbitre, si ho considera oportú, la comprovació de les llicències i 
les fitxes de l'equip contrari i, s'hi observa alguna irregularitat, la posarà en 
coneixement d’aquest.  
 
4.16 El delegat/da comprovarà les dades que figuren a l’acta siguin correctes i farà 
constar-hi les protestes que consideri necessàries. 
 
4.17 Signarà l’acta abans de començar l'encontre. Acabat el partit, el delegat 
recollirà una còpia de l'acta. 
 
4.18 Abans, durant i desprès dels partits, el delegat/da ha d’evitar, per tots els 
mitjans, que hi hagi situacions conflictives entre jugadors, entrenadors o 
acompanyants amb l’àrbitre o membres d'altres equips. El delegat/da és el 
responsable del bon comportament i de l'esportivitat dels seus jugadors i 
acompanyants.  
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4.19 En el cas que el delegat no pugui assistir a un partit, nomenarà algú per tal 
que el substitueixi en les tasques de suport a l’equip i l'entrenador es farà càrrec 
de la resta de les funcions. 
 
4.20 Si ho considera oportú, el delgat podrà nomenar un sots-delegat per tal que 
l’ajudi a portar a terme totes aquelles tasques que té encomanades. 
 
4.21 El delegat de camp es aquella persona anomenada com a representant de 
l’entitat i secció per a cada partit celebrat en les pròpies instal·lacions i que vetllarà 
per el  seu bon funcionament.  
 
4.22 El delegat de camp serà l’únic responsable de la gestió del temps i marcadors 
en cada partit que es celebri en les nostres pistes, signant com a tal en l’acta de 
cada partit. 
 
 

C. Esportistes 

 
4.23 El jugador/a haurà de ser puntual al inici de l’entrenament i anar correctament 
equipat (per la seva seguretat) i portar stick i pilota. 
 
4.24 La secció podrà disposar de patins i sticks per a la promoció i iniciació a 
l’hoquei, però els jugadors hauran de proveir-se de material propi tan bon punt els 
sigui possible o els hi sigui considerat 

 
4.25 La secció disposarà de material de protecció del porter per pal·liar l’alt cost 
que pot representar aquest equipament específic tan necessàri. 

 
4.26 Els patins hauran de cordar-se fortament, formant el peu i la bota una unitat, 
sent l’entrenador qui determini la forma mes correcte de fer-ho. 
 
4.27 Les rodes i tacs hauran d’estar en bones condicions per patinar i l´stick no 
haurà d’estar massa gastat o trencat. 
 
4.28 Ni en els entrenament, ni en els partits, no es podrà dur rellotges, polseres, 
cadenes, anells, pearcings o qualsevol altre element que no sigui l’equipament 
oficial. 
 
4.29 Durant els entrenaments i partits, quan l’entrenador/a estigui donant 
instruccions o realitzant comentaris del joc, els jugadors han d’escoltar amb 
atenció, podent participar en la conversa, però sense encetar converses 
paral·leles. De la mateixa manera, durant els entrenaments i partits, els jugadors 
no podran fer cas de les instruccions de persones que no formin part de l’equip 
tècnic.   
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4.30 A la finalització dels entrenaments, els jugadors/res hauran de recollir el 
material utilitzat, deixar lliure ràpidament la pista i dirigir-se als vestidors. 
 
4.31 En cas de no poder participar en un entrenament, el jugador/a haurà d’avisar 
prèviament al responsable de l’equip.  
 
4.32 Amb caràcter general, es considerarà que el jugador/a que no es presenti als 
entrenaments de la setmana no estarà en condicions de jugar el partit 
corresponent, quedant però la decisió definitiva a criteri de l’entrenador/a i de les 
causes que ho puguin justificar.  
 
4.33 En cas de no poder assistir al partit, el jugador ho haurà de posar en 
coneixement de l’entrenador/a o del delegat/da de l’equip amb la major antelació 
possible, per si és necessari substituir-lo. 
 
4.34 Els jugadors/es convocats estaran a les instal·lacions esportives 45 minuts 
abans de l’hora assenyalada per a l’inici del partit. 
 
4.35 Els jugadors/es hauran de presentar-se als partits amb l’equipament oficial 
complert (samarreta, pantalons i mitgetes). 
 
4.36 Durant el partit, el jugador/a ha d’evitar protestar per una errada dels 
companys; ben al contrari, els haurà de fer costat per superar-la, amb una actitud 
positiva.  
 
4.37 El jugador/a no haurà de qüestionar les decisions arbitrals ni dirigir-se 
despectivament a l’àrbitre.  
 
4.38 A l’acabament del partit tots els membres de l’equip hauran de saludar als de 
l’equip contrari, a l’àrbitre i al públic.  
 
4.39 És recomanable i interessant que els jugadors de categories inferiors 
assisteixin als partits que disputen els equips de categories superiors, a fi i efecte 
de complementar la seva formació esportiva i contribuir a la creació d’un bon 
esperit social del club.  
 
4.40 Els jugadors/res es comprometen a col·laborar amb la Secció en les activitats 
que aquesta organitzi.  
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D. Famílies i acompanyants 

 
4.41 Familiars i acompanyants no podran accedir als vestuaris ni al terreny de joc 
en cap moment, a excepció d’aquells que en formin part com delegat d’equip o 
membre de la Junta Directiva i exercint tals funcions.  
 
4.42 En el cas dels més petits, és permetrà l’accés als vestuaris de pares o 
acompanyants per a tasques de suport. 
 
4.43 Durant els partits i entrenaments, respectaran les decisions dels 
entrenadors/es i evitaran qualsevol indicació a la forma de joc, doncs és exclusiva 
responsabilitat d’aquests/es. 
 
4.44 Durant els partits no podran situar-se a la zona de l’entorn de les banquetes. 
A la zona de banquetes només estarà permesa la presència dels jugadors/es, 
l’entrenador/a i els/les delegats/des de l’equip. 
 
4.45 Durant els partits, familiars i acompanyants podran animar l’equip sense més 
limitació que el respecte als jugadors/es dels dos equips, a l’àrbitre i a l’afició 
contrària, evitant en tot moment qualsevol tipus de desconsideració o menyspreu 
envers aquests. 
 
4.46 Qualsevol proposta o comentari que els familiars dels jugadors/res considerin 
oportuns en relació a la tasca de l’entrenador/a o a la gestió de la Secció, cal que 
es transmeti directament al delegat/da d’equip, el qual ho posarà en coneixement 
de la Junta Directiva o de la persona responsable més adient. 

 

V.  Règim disciplinari 

 
Atès que aquest reglament intern vincula majoritàriament persones que es troben en edat 
escolar, les sancions s’orienten cap a una esfera més educativa que repressiva.  
 
Les sancions descrites a continuació s’han d’entendre des de la perspectiva que a la 
secció d’hoquei de la U.E. Horta no es permetran actituds contràries a la convivència 
esportiva ni actituds contràries a la integritat i al respecte a totes les persones.  
 

A. Òrgans disciplinaris  

5.1 L’òrgan autoritzat per imposar sancions i faltes, així com per valorar les 
reclamacions o al·legacions és la Junta Directiva. 
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B. Faltes i sancions 

 
5.2 Les sancions podran ser: amonestació, suspensió i expulsió.  
 
5.3 Quan la sanció consisteixi en suspensió per una o més jornades, s’haurà de 
complir immediatament després de ser imposada. 
 
5.4 Si d’un mateix fet o fets successius es derivessin dues o més faltes, seran 
sancionades independentment. 
 
5.5 Es consideraran circumstàncies atenuants que poden donar lloc a una 
reducció de la sanció no haver estat mai sancionat i manifestar penediment de 
forma immediata i espontània. 
 
5.6 Es consideraran circumstàncies agreujants la reincidència, el fet de no 
acceptar immediatament les decisions d’àrbitres i entrenadors, així com incitar al 
públic o als companys d’equip. 

 
 
 

1. Esportistes  

 
1.1 Les faltes comeses per un esportista * contra un company, preparador o  delegat, 
abans, durant o després d’un entrenament o un parti t, seran sancionades de la 
següent forma: 
 

1.1.1 Comportament incorrecte o antiesportiu, pronunciar paraules grolleres o realitzar 
gestos antiesportius: des d’amonestació fins a suspensió fins a 2 jornades. 
 
1.1.2 Insults, amenaces, comportaments racistes de paraula o gestuals, joc violent o 
perillós o actituds coercitives: suspensió fins a 5 jornades. 
 
1.1.3 Intent d’agressió, o repel·lir l’agressió: suspensió fins a 7 jornades. 
 
1.1.4 Agressió directa, recíproca o simultània: suspensió fins a 10 jornades. 
 
1.1.5 Agressió directa, recíproca o simultània, reiterada o lesiva: suspensió fins a 8 
jornades a expulsió. 
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1.2 Les faltes comeses per un esportista contra un jutge o àrbitre abans, durant o 
després d’un partit , seran sancionades de la següent forma: 
 

1.2.1 Comportament incorrecte o antiesportiu, desacatament o discussió de les 
decisions dels àrbitres: des d’amonestació fins a suspensió fins a 3 jornades. 
 
1.2.2 Insults, amenaces o actituds coercitives: suspensió fins a 5 jornades. 
 
1.2.3 Intent d’agressió: suspensió fins a 7 jornades. 
 
1.2.4 Agressió: suspensió fins a 10 jornades. 
 
1.2.5 Agressió repetida: suspensió fins a 20 jornades a expulsió. 
 
 

1.3 Les faltes comeses per un esportista contra el desenvolupament normal d’un 
partit abans, durant o després d’aquest , seran sancionades de la següent forma: 
 

1.3.1 Fets que motivin el retard en començar o en reprendre un partit: des 
d’amonestació fins a suspensió fins a 2 jornades. 
 
1.3.2. Desconsideració envers el públic o altres persones que no pertanyen al joc: des 
d’amonestació fins a suspensió fins a 2 jornades. 
 
1.3.5 Intent d’agressió a un espectador: suspensió fins a 10 jornades. 
 

 
* En cas que l’esportista que hagi comés alguna d’aquestes faltes hagi estat el capità de l’equip, es considerarà com a 
circumstància agreujant dels fets. 

 
 

2. Entrenadors, Tècnics i delegats 

 
2.1 Les faltes comeses per un entrenador/a, tècnics i delegat/da, abans, d urant o 
després d’un partit , seran sancionades de la següent forma: 

 
2.1.1 Els crits, gestos o actituds de desconsideració que alterin el desenvolupament 
normal d’un partit tindran una sanció que pot oscil·lar des de l’amonestació a la 
suspensió fins a 4 jornades. 
 
2.1.2 Els insults, amenaces i comportaments racistes contra esportistes, entrenadors, 
delegats de joc, àrbitres o públic poden ser sancionats amb suspensió fins a 5 
jornades. 
 
2.1.3 La incitació a jugadors, acompanyants o públic a actituds antiesportives: 
suspensió fins a 7 jornades. 
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2.1.4. La participació en actes de coacció o agressió envers l’àrbitre o l’equip 
contrincant: suspensió fins a 2 anys. 
 
 
 
 
 

Barcelona//Horta, Setembre 2016 
 


