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Definicions: 
 
Delegat de camp: 
1. Tots els equips locals hauran de presentar una persona amb llicència d’oficial d'equip per 

desenvolupar les funcions de delegat de camp. 
2. A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet, es permetrà que una mateixa persona amb llicència 

d’oficial, pugui desenvolupar les funcions de delegat de camp i de delegat d’equip. 
 

Delegat d’equip: 
1. En tots els partits els equips tenen l’obligació ineludible de comptar amb els serveis d’un delegat 

d’equip i aquesta funció la podrà realitzar qualsevol oficial, entrenador, ajudant d’entrenador o 
auxiliar del club. 

2. A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet, es permetrà que una mateixa persona amb llicència 
d’oficial, pugui desenvolupar les funcions de delegat d’equip i de delegat de camp.  

3. En cada partit un únic titular podrà fer les funcions de delegat d'equip, sempre i quan estigui 
degudament autoritzats segons el procediment establert per la FCH. 

4. A les categories de Quarta Catalana Sènior Masculina, Segona Catalana Sènior Femenina, lligues 
màsters masculines i femenines i a les competicions més baixes de les categories juvenil, cadet, 
infantil, aleví i benjamí (masculines i femenines), així com als Campionats Territorials, sempre que es 
presenti llicència de tècnic no serà obligatori presentar llicència d'oficial d'equip, assumint 
l'entrenador la figura d'oficial responsable, i actuant com a tal. En cas de no presentar-se llicència 
d'entrenador s'haurà de presentar obligatòriament un oficial d'equip que haurà d'actuar com a 
responsable de l'equip. 

 
 
 



Funcions delegat de camp: 
 

1. Oferir-se als àrbitres en el moment que aquests es presentin al camp i complir les instruccions que li comuniquin, 
abans del partit o durant el seu transcurs, sobre correcció de deficiències en el marcatge del terreny, col·locació de les 
xarxes, distribució de les forces de seguretat per assegurar un millor ordre, etc.  

2. Assegurar-se que la pista està preparada (porteries ubicades incloent els travessers en el cas de competicions categoria 
benjamí, banquetes, taula d’anotació, marcador, xarxes, etc...) 

3. El delegat de camp s’ha d’encarregar de portar el marcador o buscar qui ho porti. 
4. Oferir-se igualment, al capità, al delegat de l'equip contrari i al delegat federatiu, si fos el cas, abans de començar el 

partit.  
5. Impedir que entre les línies que delimiten el terreny de joc i les llotges del públic se situïn unes altres persones que no 

siguin les autoritzades. (Actualment No es pot fer escalfament enlloc)  
6. Evitar que tinguin accés al vestuari del àrbitres unes altres persones que no siguin el delegat federatiu, el representant 

del Comitè d’Àrbitres, els delegats dels clubs contendents, els capitans dels equips i el propi delegat de camp. 
7. Col·laborar amb el delegat de l'autoritat competent i amb el cap de les Forces de Seguretat, als quals s’oferirà abans de 

començar el partit, per un millor compliment de la seva respectiva missió, a fi i efecte d'assegurar l'ordre, facilitar el 
desenvolupament del partit i conjugar qualsevol incident que s'hi produís abans i després, procurant que el públic no 
s'estacioni al passadís destinat als àrbitres i jugadors, els molesti o se situï al costat dels vestuaris. 

8. Acompanyar els àrbitres al seu vestuari, tant en acabar el primer temps com al final del partit, i fer-ho igualment amb 
l'equip visitant o els àrbitres des del camp al lloc on s'allotgin i inclusivament fins on convingui per a la seva protecció, 
quan l'actitud del públic faci preveure una possible agressió. 

9. Sol·licitar la protecció de les Forces de Seguretat a requeriment dels àrbitres, o per pròpia iniciativa, si ho creu 
aconsellable. 

10. El club que no presenti delegat de camp serà sancionat amb multa segons el que disposi el Reglament de Règim 
Disciplinari. 

11. NOVES INSTRUCCIONS COVID-19 
1. Protocol a seguir a les instal·lacions de VNG (fulls finals) 

12. Guía de funcionament dels marcadors. (estarà disponible a la web del club) 
 

 

 



Funcions delegat d’equip: 
 
1. Assistir al entrenador durant els partits. 

1. Gestió de les claus del vestidor (comprovar estat del vestidor) 
2. Presentació de fitxes a l’àrbit 
3. Signar l’acta del partit 

2. Tenir cura de la farmaciola 
1. MOLT IMPORTANT NO es pot facilitar cap medicament a cap jugador menor d’edat. 

3. Tenir cura de la documentació: 
1. Fitxes 
2. Targeta verda 

4. Tenir cura de la saca de pilotes de l’equip. 
5. Coordinació entre l’entrenador i les famílies. Nova figura coordinador d’entrenadors. 
6. NO es responsabilitat del delegat la coordinació dels desplaçaments amb autobús. La gestió i 

coordinació de viatges amb autobús, es un acord entre les famílies i com a tal, poden organitzar-se 
com convinguin. 

7. NOVES INSTRUCCIONS COVID-19 
1. Protocol Covid-19 de les instal·lacions com a visitants (acordar amb els entrenadors qui s’en 

encarregar d’obtenir la informació) 
2.  Protocol a seguir a les instal·lacions de VNG (fulls finals) 

 
8. Guía de funcionament dels marcadors. (estarà disponible a la web del club) 
9. Recordeu passar al grup de delegats una crònica breu (max 140 caràcters) i alguna fotografia de cada 

partit. Son per publicar-les a les xarxes socials. 
 

 

 



1. ELS EQUIPS DEL CLUB 
 

 

 
EQUIP Entrenadors 

PSICOHANDBOL (PSICO) Homs Gerard 

ALEVÍ MASCULÍ (AM) Joan C. P. Safont 

INFANTIL MASCULÍ (IM) Meri Oriol 

CADET FEMENÍ (IF) Adri Noe 

CADET MASCULÍ (CM) Martu Cuberos 

JUVENIL MASCULÍ (JM) Pedro Miguel 

SENIOR FEMENÍ Arnau Carles 

SENIOR MASCULÍ Juan Cuberos 

VETERANES (MF) Carles Andrés 

MASTER MASCULÍ (MM) Papi Angles 



Assegurança esportiva / Protocol d’accidents 
 
https://www.fchandbol.cat/wp-content/uploads/2019/09/PROTOCOL-DACTUACI%C3%93-EN-CAS-DACCIDENT-
ESPORTIU.pdf 
 
 
MGC mutua A-V Sport Servei urgències 619 818 737 
https://partsport.mgc.es/ 
 
Passos seguir: 

1) Trucar al 619 818 737 
2) Identificar al jugador i club 
3) La mútua oferirà una sèrie d’hospitals, confirmar el que millor s’adapti (per proximitat, etc...) 
4) La mútua enviarà per @ o SMS el número d’expedient. 
5) MOLT IMPORTANT, enviar a la oficina del club  (oficina@chvng.cat) el document de la visita realitzada i la 

documentació que us haurà enviat. 
6) Seguir sempre les indicacions de la mútua i passar l' informació. Es cas d’incumplir les pautes de la mútua, 

s’hauràn d’assumir el pagament de les factures mediques que es derivin. 
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Classificació i calendari FCH 
 
http://fchandbol.cat/ 

 
 



Documentació FCH 
 
http://fchandbol.cat/ 
 



Web CHVNG accés informació 
 
WWW.CHVNG.CAT 



COVID-19 extracte protocol FCH: 
a) EL PÚBLIC 

a) Es recomana que els desplaçaments del públic es faci de forma individual o exclusivament amb familiars 
convivents. S’evitarà els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin així s’haurà de fer 
ús individual de les mascaretes.  

b) Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la 
traçabilitat del grup.  
 

b) ÀRBITRES 
b) Cal subministrar en l’espai de l’àrbitre gel hidroalcohòlic, sabó,... paper i paperera a ser possible de pedal. 
c) Es comunicarà a la FCH, els protocols específics que siguin excloents de vestidors per tal de poder 

comunicar-ho a l’àrbitre.  
 

c) ANOTADORS-CRONOMETRADORS (taula de marcador) 
b) Cal subministrar en l’espai dels Anotadors-Cronometradors gel hidroalcohòlic, paper i paperera a ser 

possible de pedal. 
c) Els components de la taula d’anotació aniran tots amb mascareta, i si es possible, mantenint la distància de 

seguretat (1,5m). 
d) Cada cop que s’utilitzi qualsevol material de la taula, es desinfectarà amb viricida o hidrogel. 
e) Controlaran que els staff dels equips participants, portin la mascareta.  

 



Protocol de partit a VNG: 
a) Públic: 

a) Pavelló Annexa 
a) No es permet l’accés al públic. 

 
b) Pavelló ISAAC GALVEZ 

a) fins un màxim de 15 persones, com acompanyats a menors d’edat (es a dir, de 
categoria Juvenil fins a Aleví). Sènior i Màster NO hi ha públic. 

b) Grada esquerra per equip local / grada dreta per equip visitant. 
c) L’entrada no es permesa fins 10 minuts abans del començament del partit i un cop el 

públic del partit anterior hagi abandonat les instal·lacions. 
d) Haurà d’abandonar les grades tant bon punt acabi el partit. 

 
b) Procediments a seguir per part dels delegats: 

a) Control d’accés equips: 
a) El registre dels equips es basarà amb l’acta del partit (fer foto y enviar a la oficina del 

club oficina@chvng.cat o bé directament a la Mª José o Asún. 
b) A l’accés a es durà a terme el control de temperatura  (máx 37,3 ºC) e higiene de mans. 
c) Tot seguit s’acompanyarà als equips directament a la pista fins la zona de les 

banquetes. 
d) NO hi ha vestuaris. 
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Protocol de partit a VNG: 
b) Àrbitre: 

b) Realitzar control d’accés (pressa de temperatura máx 37,3ºC + higiene de mans) 
b) La oficina del club es facilitarà un formulari per omplir i haurem de retornar a 

oficina@chvng.cat o bé a la Mª José o Asun. 
c) Acompanyar fins a vestuari 

b) Disposarem d’un set d’higiene per al vestuari (gel higienitzant + paper). 
Aquet set estarà disponible al magatzem d’equipament i els entrenadors tenen 
la clau per accedir-hi. 

c) Disposa d’accés a vestuari per canviar-se, guardar la seva bossa i utilitzar la taula 
per documentar l’acta. 

d) NO es permet l'ús de les dutxes. 
e) Un cop abandoni el vestuari cal higienitzar el vestuari (*) i la taula . 

 
c) Banquetes: 

a) Cal higienitzar-les a la mitja part. 
 

d) Taula de marcador/cronometradors 
a) Disposarem d’un set d’higiene per a la taula (gel higienitzant + paper + termòmetre + 

paperera). 
 Aquet set estarà disponible al magatzem d’equipament i els entrenadors tenen la clau 
per accedir-hi. 

b) Recordeu demanar al conserge la “mopa” (només per l’ISAAC GALVEZ) i tenir-la a mà 
per si cal utilitzar-la. 
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Protocol de partit a VNG: 
b) Finalització del partit: 

a) Assegurar que els equips i públic abandonin les instal·lacions. 
b) Conjuntament amb l’staff tècnic, procedir a la desinfecció de les grades ocupades per 

el públic, així com les banquetes i la taula de marcador. 
 
Al magatzem de materials del club estarà disponible una bomba manual per 
pulveritzar l’agent higenitzador. 

 
 

Annexa 



Informació complementaria / annexes: 
-> Protocol informatiu per a equip visitant 
-> Manuals dels marcadors 




