
Reglament d’aplaçament i suspensió de partits a la lliga escolar 

d’hoquei 

1- El termini de petició per fer un ajornament finalitza el 

dimarts de la mateixa setmana de competició a les 9 hores. 

2- Tots els partits aplaçats o suspesos que estiguin que 

reprendre tindran que jugar-se abans de l’última jornada. 

Del contrari no contaran per la puntuació de la lliga. 

3- Una petició fora de termini es donarà el partit per perdut. 

4- La petició tindrà que realitzar-se per qualsevol medi escrit 

al comitè d’hoquei aportant futures dates per jugar en el 

cas que sigui el local qui ho demani o dient la seva 

disponibilitat per facilitar un acord amb l’equip rival. 

5- 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 tindrà que xiular una part cada un. 

La funció de xiular serà compatible amb la d’entrenar al seu 

equip discretament. 

6- 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€. 

7- El comitè podrà suspendre la jornada en cas de pluja des de 

el matí del dijous i avisarà de la suspensió de tots el partits 

a les 15 hores del mateix dijous.  

8- 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 14,50€. El tutor tindrà que apuntar la 

nova data en l’acta y enviar-la al comitè. 



9- Si un partit iniciat es té que suspendre per pluja o altre 

causa sols es podrà reprendre un altre dia si el temps de joc 

no a sobrepassat el 50% del total del partit. El tutor ha 

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

acordada. 

10- 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. 

 

 


