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PROTOCOL D’ACTUACIÓ OKCOVID 
COMPETICIONS HOQUEI PATINS 2020-2021 

 
 

Des del Comitè Català d’Hoquei Patins treballem per garantir una competició segura, 
en consonància amb les directrius generals dels protocols i mesures de la FCP, 
validades per la Secretaria General de l’Esport i Activitat Física (SGEAF) de la 
Generalitat de Catalunya. 

És per això que hem elaborat aquest protocol d’actuació OKCOVID amb els possibles 
escenaris que ens podríem trobar en el decurs de la competició, tenint en compte que 
hi ha imprevistos que també caldrà donar una solució.  

Durant aquesta temporada ha de prevaldre el fet que els jugadors/es puguin disputar 
partits. La participació, doncs, és la prioritat i l’hem de fer compatible a la 
competitivitat que comporta qualsevol competició. Però per fer-ho possible cal la 
complicitat, sensibilitat i responsabilitat de totes les parts (jugadors/es, familiars, 
clubs,...). 

En primer lloc, mentre estiguem en aquest context de crisi sanitària tan complex, en 
les àrees tècniques es limitarà el número de persones que sempre hauran d’acreditar 
la corresponent llicència en vigor.  

Persones autoritzades a la banqueta: 

• 4 jugadors de pista i 1 porter. 
• Staff: 5 persones (entre delegats, preparadors físics, auxiliars, tècnics,..) 

inscrites a l’acta per garantir un bon seguiment de la traçabilitat en cas d’un 
cas sospitós o cas positiu. 

Des de la FCP som conscients que en algunes categories existeix només una llicència 
de delegat per a cada equip. A vegades no és gens fàcil compaginar les tasques que 
té amb el seu equip i les pròpies de la competició (atenció arbitral, taula de crono, 
etc).  

És per això que en el cas del club local s’autoritzarà la presència d’una persona del 
club per fer-se càrrec del crono del partit, prèvia presentació de la seva declaració de 
responsabilitat degudament complimentada. L’àrbitre ho farà constar a l’acta per així, 
si s’escau, fer el seguiment de la traçabilitat. 
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SITUACIONS ON CAL POSAR-SE EN CONTACTE AMB LA FCP 

 

1. CONTACTE DE L’EQUIP AMB UNA PERSONA PCR POSITIVA 

Cal informar al Centre d’Assistència Primària (CAP) i el rastrejador de Salut indicarà: 

a. Aïllament/quarantena: avisar a la FCP, i no pot entrenar ni disputar partits. 

b. PCR i aïllament: avisar a la FCP. No pot entrenar ni disputar partits; si la PCR 
és positiva fer la traçabilitat (FCP) i avisar si és necessari als equips/àrbitres. 

c. Una PCR negativa no eximeix fer l’aïllament. (El CAP indicarà el nº de dies). 

d. No és considerat contacte estret: VIDA NORMAL 

 

2. POSITIU EN UN EQUIP D’UN JUGADOR/ENTRENADOR/DELEGAT 

El rastrejador de Salut avaluarà els contactes estrets: 

a. L’equip sencer és considerat contacte estret: seguir el mateix procediment 
que el punt anterior (punts a, b, c) 

b. L’equip no es considera contacte estret (per exemple el positiu és el delegat 
i fa 2 jornades que no tenen partit): VIDA NORMAL 

c. Fer traçabilitat dels possibles contactes fora del seu equip (respecte a 
l’esport) i avisar si és necessari. 

 

3. POSITIU EN UN ÀRBITRE 

Fer la traçabilitat dels seus possibles contactes entre els companys i esportistes i 
actuar segons els punts anteriors i dictin les autoritats sanitàries, Serà la FCP 
l’encarregada d’avisar a les persones que puguin veure’s afectades pel contacte. 
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COM COMUNICAR UN POSITIU O UN AÏLLAMENT PREVENTIU  

 

PREVI A LA DISPUTA DEL PARTIT 

• Fer la comunicació de la situació a la FCP a l’adreça hpcovid@fecapa.cat al més 
aviat possible. 

• Més de 48h abans del partit en dia laborable (dilluns a divendres matí): enviar 
correu electrònic a l’adreça: hpcovid@fecapa.cat 

• Més de 48h abans del partit en dia no laborable: contactar amb el telèfon 
d’incidències arbitrals (636382469) enviant un whatsapp amb les dades del 
partit i el motiu per no jugar-lo (si és el cas de voler ajornar), així com enviar 
igualment correu electrònic a la FCP (hpcovid@fecapa.cat) argumentant els 
motius i amb la documentació necessària. 

• Menys de 24h abans del partit en dia laborable (fins a les 20h): trucar a la FCP 
(secretaria hoquei patins; extensions 2011-2012), i enviar correu electrònic a 
l’adreça a hpcovid@fecapa.cat per deixar constància. 

• Menys de 24h abans del partit en horari no laborable (dia festiu o laborable 
després de les 20h): contactar amb el telèfon d’incidències arbitrals 
(636382469) deixant un missatge o watsapp, i enviar correu electrònic a 
l’adreça a hpcovid@fecapa.cat  

• Menys de 6h abans del partit en dia i horari laborable: trucar a la FCP (secretaria 
hoquei patins; extensions 2011-2012), i enviar correu electrònic a l’adreça: 
hpcovid@fecapa.cat per deixar constància. 

• En el mail que s’enviï a l’adreça electrònica hpcovid@fecapa.cat ha d’aparèixer: 
el codi del partit que es vol ajornar/suspendre, el nom, cognom i llicència 
dels jugadors/es afectats, i document que ho acrediti: justificant de l’escola, 
prova PCR, cita prèvia d’aquesta, baixa mèdica, etc. Si en el moment 
d’informar/sol·licitar l’ajornament/suspensió del partit no es disposa d’aquesta 
documentació, s’haurà d’enviar un cop es tingui al mateix correu 
(hpcovid@fecapa.cat), i recordant el  partit al qual pertany. 

• En cas que no es pugui contactar amb la FCP per l’horari o ser un festiu: 

a. Contactar amb el club rival i avisar que no es poden desplaçar per motiu 
COVID. 

b. Desplaçar-se alguna persona relacionada amb l’equip que no hagi de fer 
aïllament a l’hora prevista per informar a l’àrbitre i a l’equip rival. 
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DIFERENTS SUPÒSITS COVID 

 

Qualsevol petició per ajornar un partit per motiu COVID haurà de de ser autoritzada 
pel CCd’HP un cop rebuda la documentació (certificats mèdics/baixa i exposat el motiu 
del mateix), tenint en compte que MAI s’autoritzarà ajornar un partit que tingui 
repercussió en la competició (per exemple últimes jornades de la fase).  

Cal recordar també que és responsabilitat de cada persona (dels pares i mares en cas 
dels menors) la declaració d’un cas positiu de COVID o aïllament per contacte i el no 
seguiment del protocol en aquests casos es tipifica com delicte contra la Salut Pública 
que pot ser denunciat per qualsevol persona i és punible legalment. 

La postura de la FCP sempre serà la de facilitar els ajornaments per tema COVID 
demostrat, de fet un cop rebuda la documentació és la pròpia FCP la que obrirà 
l’ajornament, no donant opció a l’equip rival a negar-se al mateix. 

En cas que els dos equips arribin a un acord previ per ajornar el partit, si no afecta a 
cap altre equip de la competició i es demostra que és per situació COVID (qualsevol 
dels supòsits) s’autoritzarà la modificació de la data encara que transcorrin les 3 
setmanes reglamentades per poder ajornar un partit. 

ü Si està afectat l’equip (jugadors) sencer per positiu o aïllament per contacte, 
un cop rebuda i avaluada la documentació, si aquesta és correcta, s’ajornarà el 
partit i es donarà un període per a la disputa del partit que anirà des de l’endemà 
a la finalització de l’aïllament i comptabilitzant 3 caps de setmana en els que hi 
hagi competició general (malgrat que la seva categoria o grup tingui descans). 

ü Si està afectat l’únic porter/a de l’equip per positiu o aïllament per contacte, es 
procedirà com en el supòsit anterior. 

ü Si està afectat un dels porters de l’equip (hi ha dues llicències de porter de la 
categoria), s’estudiarà el cas i s’argumentarà la possibilitat d’ajornar o no el 
partit. 

ü Si està afectat un jugador de pista en un equip amb menys de 6 llicències de 
jugadors de pista de la categoria, s’estudiarà el cas i es valorarà segons les 
circumstàncies recurrents la idoneïtat de l’ajornament o no. 

ü Si està afectat un jugador de pista en un equip amb 6 o més llicències de la 
categoria s’estudiarà el cas i es valorarà segons les circumstàncies recurrents 
la idoneïtat de l’ajornament o no; per exemple que es tracti d’un equip de 3ª 
catalana en un club amb molts jugadors sub23 que tenen llicència sub23 de la 
categoria més baixa del club però en canvi es demostri que d’aquestes llicències 
només 5 són realment jugadors d’aquell equip de 3ª catalana. 

ü Si està afectat més d’un jugador de pista en un equip de fins a 8 llicències , un 
cop rebuda i avaluada la documentació si aquesta és correcta s’ajornarà el partit 
i es donarà com a un període per la disputa del partit que anirà des de l’endemà 
a la finalització de l’aïllament i comptabilitzant 3 caps de setmana en els que hi 
hagi competició general (malgrat que la seva categoria o grup tingui descans) 

ü Si està afectat un entrenador/auxiliar/delegat o altra persona staff no 
s’autoritzarà l’ajornament. 



 

 
Patrocinadors institucionals  

 

   

En tots els casos de comunicació COVID si es detecta (ja sigui per observacions en 
l’acta arbitral, protest de la mateixa o per un mail oficial d’un club adreçat a la FCP, 
que alguna de les persones que ha de fer aïllament/quarantena participa en dels actes 
que organitza la FCP (partit amb un altre equip, assistència de públic, etc.) es donarà 
trasllat de la situació al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva (CCDE) en els 
terminis establerts. També poder ser admesos els casos de denúncia de tercers 
afectats. 

 

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

L’àrbitre és sempre la màxima representació de la FCP i autoritat a la pista en cada 
partit. Qualsevol incidència cal que quedi testimoniada a l’acta. 

En les observacions de l’acta cal recollir el motiu de la incidència i/o no disputa del 
partit . 

Possibles situacions que es traslladaran al Comitè de Disciplina i Competició 
(CCDC) perquè amb tota la informació resolgui: 

• L’equip rival no pot accedir a les instal·lacions per no estar d’acord amb el 
protocol de seguretat del pavelló/ajuntament local; tenint en compte que 
sempre és el protocol del club local el que preval en cas de ser més restrictiu 
sobre el protocol més general. 

• Tot l’equip rival o part d’aquest no pot accedir per no estar d’acord en signar la 
documentació que se li exigeix per part del propietari de la instal·lació. 

• No deixen entrar a algun dels membres d'un dels dos equips per presentar 
símptomes a l'entrada de la instal·lació; en cas que sigui per febre, s’aïllarà en 
un lloc ventilat a la persona i es tornarà a prendre la temperatura després de 
15 minuts, si aquesta és major de 37,5ºC , aquesta persona no podrà accedir 
a les instal·lacions i l’equip afectat podrà decidir jugar el partit amb la resta de 
membres o no disputar-lo. Només en el cas de la no disputa del partit es donarà 
trasllat a Comitè de Disciplina i Competició (CCDC). 

 


