
 

  

Reglament d’ajornament i suspensió de partits a la lliga escolar d’hoquei  

 

• El termini de petició per fer un ajornament finalitza el dimarts de la mateixa setmana de 

competició a les 9 hores. 

 

• Tots els partits ajornats o suspesos que s’hagin de reprendre hauran de  jugar-se abans de 

l’última jornada. En cas contrari, no comptaran per la puntuació de la lliga. 

 
• En cas d’ajornament fora de termini, el comitè de competició juntament amb els tècnics del 

CEEB valoraran la petició i decidiran si s’accepta o no la petició d’ajornament. Aquesta 

haurà de realitzar-se a través del correu electrònic adreçat al comitè de competició 

d’hoquei.  

 
• Si els dos equips arriben a un acord per la celebració del partit en una nova data i no hi ha 

tutors de joc disponibles, cada entrenador haurà de xiular una part. La funció de xiular serà 

compatible amb la d’entrenar al seu equip (discretament).  

 
• Només en el cas de pluja inesperada es pot suspendre el partit amb la presència del 

responsable de l’equip local i el tutor de joc cobrarà 14,50€.  

 
• El comitè de competició d’hoquei podrà suspendre la jornada en cas de pluja des del matí 

del dijous i avisarà de la suspensió de tots el partits a les 15 hores del mateix dia, tant als 

equips com als tutors de joc.  

 
• Si no plou i els dos equips i el tutor de joc estan a la pista, però no es pot jugar per alguna 

altre anomalia (falta de llum o humitats, etc.) els responsables de cada equip i el tutor de 

joc han de parlar i tancar una nova data. En aquest cas el tutor cobrarà 20€. El tutor haurà 

d’ apuntar la nova data a l’acta y enviar-la al comitè de competició d’hoquei.  

 
• Si un partit iniciat s’ha de suspendre per pluja o altre causa, només es podrà reprendre un 

altre dia si el temps de joc no ha superat el 50% del total del partit. El/la tutor/a de joc haurà 

d’explicar en un annex el minut, resultat i nova data acordada.  

 
• Si es suspèn per garantir la seguretat dels jugadors superant el 50% del temps total del 

partit quedarà el resultat vigent en el moment de la suspensió i es cobrarà la totalitat del 

rebut. 


