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TASQUES SEGONS NORMATIVA: 

ARTICLE 87 DELEGAT DE CAMP  

Corresponen al/a la delegat/da de camp els següents requisits i obligacions:  

a) Ser major d‟edat i disposar de qualsevol llicència federativa del club local o del club on es desenvolupi el partit i 
només podrà realitzar tasques de delegat/da de camp, no podent exercir cap altre tipus de funcions en el mateix 
partit. En el supòsit de finals a jugar-se en camp neutral es designarà un delegat de camp per part de la Federació..  

b) El club local té l'obligació de designar un delegat de camp que haurà de ser present des de una hora abans del 
partit fins mitja hora després. 

c) Posar-se a disposició de l'àrbitre i complir les instruccions que li comuniqui abans, durant i després del partit. 
Presentar-se als delegats dels equips com a mínim una hora abans de l‟inici del partit. 

d) Impedir que, en el perímetre de joc, se situïn altres persones que no siguin les autoritzades. (durant la celebració 
del partit no podran quedar-se a la zona perimetral de protecció definida més que els/les massatgistes dels equips, 
delegat/da de camp, servei mèdic, aiguadors essent el conjunt de tots ells un màxim de 3 persones per equip. 
També podran fer-ho els/les fotògrafs/es acreditats i càmeres de televisió.) 

e) Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el bon ordre del partit, i sol·licitar, quan sigui necessària, la 

intervenció de la Força Pública abans, durant i després del partit.  

ARTICLE 88 DELEGAT DE CLUB  

b) Responsabilitzar-se dels membres del seu club a la zona de protecció, adoptant les mesures necessàries per 
garantir l'ordre i atendre les instruccions que en aquest sentit l'indiqui el/la delegat/da de camp.  

c) Presentar-se a l'àrbitre/a 45 minuts abans de començar el partit i lliurar, si l'àrbitre o demana, les llicències dels/de 
les jugadors/es, entrenadors/es, jutge/sa de toc i delegats del seu club, omplir a l'acta l’apartat corresponent a tots 
els jugadors/es, que són susceptibles de jugar en el partit, fins al màxim establert pel reglament de joc, 
entrenadors/es, delegats/des i jutges/ses de toc si s’escau amb totes les dades requerides 15 minuts abans de l’inici 
del mateix. 
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ABANS DE COMENÇAR EL PARTIT 

1. Està al corrent de totes les fitxes que s’han tramitat i té en actiu el club.  

2. Omplir l’aplicatiu abans de cada partit.  

3. Enviar recordatori al whatsup als jugadors per a que portin el material: mitgetes, pantalons equipació, DNI 

i 5€€ pel tercer temps en cas de jugar com a locals.  

4. Assegurar-se que les equipacions arriben al camp netes el dia del partit i que no falta cap samarreta. 

5. Assegurar-se que el camp està preparat per disputar el partit. Línies ben pintades, proteccions ben 

col·locades i tenir els dos banderins de banda. Donar-li un al equip contrari abans del partit. 

6. Encarregar-se d’aconseguir les claus del vestuari i acomodar-hi els dos equips i arbitre. 

7. Recollir els 5€€ pel tercer temps i controlar que tothom pagui. 

8. Treure el material necessari per realitzar l’escalfament i jugar el partit.  

9. Omplir les aigües i fer responsables als suplents de que estiguin plenes durant el partit. 

10. Tenir localitzat el xutador en tot moment. 

11.  Després de l’escalfament està pendent que el vestuari estigui obert per l’entrada final i xerrada del capità. 

DURANT EL PARTIT 

1. Ajudar al mister amb els canvis (conèixer bé la normativa sobre canvis i primeres línies) 

2. Tenir controlat el xutador i donar-li al jugador que vagi a xutar. 

3. Controlar les pilotes que s’hagin tret per disputar el partit. 

4. Anotar les targetes que es treguin i passar-li al capità al acabar el partit. 

5. Procurar que es realitzin les estadístiques seguint les indicacions de l’entrenador.  

6. Fer-se amb el control del marcador i controlar el temps i les marques.  

AL FINALITZAR EL PARTIT 

7. Recollir pilotes utilitzades durant el partit. 

8. Assegurar-se que el vestuari estigui obert per canviar-se. 

9. Comptar les samarretes, guardar-les i encarregar algú que les netegi. 

10. Tornar banderins a les instal·lacions. 

11. Pagar a la Helena con H el tercer temps i gestionar que tot estigui correcte. 

 

 

Totes aquestes funcions (menys les que estan en negreta) son delegables a altres jugadors, sempre sota la 

supervisió i responsabilitat del delegat. 


