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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 (esta 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’àrbitre
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. (esta 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

BENJAMÍ FEMENÍ (BF) Bernat Alex Rodríguez

BENJAMÍ MASCULÍ (BM) Pau S.

ALEVÍ FEMENÍ (AF) Nura

ALEVÍ MASCULÍ  TARONJA (AM) Miguel Angel P.

ALEVÍ MASCULÍ  BLAU (AM) Angel P. Miguel

INFANTIL MASCULÍ (IM) Meri Cesc

CADET FEMENÍ (CF) Noe Adri

CADET MASCULÍ (CM) Joan C. Oriol / Nuria

JUVENIL MASCULÍ (JM) Gerard M. Pol A. / Cuberos

SENIOR FEMENÍ (SF) Arnau Carles

SENIOR MASCULÍ TARONJA (SM) Pedro Juan C.

SENIOR MASCULÍ CUSAL (SM) Juan C. Pedro

VETERANES (MF) Carles Jony

MASTER MASCULÍ (MM) Papi Jordi Ollé



Assegurança esportiva / Protocol d’accidents

• Els entrenadors i delegats han d’informar als seus grups de pares/mares de la importància de 
seguir les pautes/normes del protocol de comunicació d’una lesió.
La informació es comunica a les reunions de Delegats.
La informació esta disponible a la web del club.

• Es un problema que tenim de forma repetitiva. A partir d’aquesta temporada i a través del 
procés d’alta com a esportista, tots el jugadors/es (o els seus responsables legals que 
registren l’alta) accepten les condicions i que el club NO tindrà cap responsabilitat per que un 
usuari no hagi seguit les normes.

• Cal ser molt clar, “el club no acceptarà cap càrrec per aquet concepte”.



Assegurança esportiva / Protocol d’accidents

Protocol de lesions FEDERACIO CATALANA DE HANDBOL
(extracte informació a la WEB)

- Comunicar la lesió a l'entrenadora o entrenador.

Cas d'atenció a urgències:
Seguir el protocol descrit a: https://itegra.es/urgencias/ / Telefon contacte ITEGRA: 
960 922 840
Comunicar la situació al club per fer-ne el seguiment al telèfon 686727853

Cas d'atenció normal a serveis mèdics.
- Contactar amb l'oficina del club per obrir un part d'atenció via:
- correu electrònic a : oficina@chvng.cat 
- via telefònica a 686727853 

https://itegra.es/urgencias/
tel:686727853
tel:686727853
tel:686727853
tel:686727853
mailto:oficina@chvng.cat
mailto:oficina@chvng.cat
tel:686727853


Assegurança esportiva / Protocol d’accidents

Protocol de lesions FEDERACIÓ CATALANA DE HANDBOL
(extracte informació a la WEB)

Se considera una URGENCIA en los siguientes casos:
Herida abierta / pérdida conocimiento / rotura

Diríjase a los siguientes centros médicos: (para Vilanova es Sant Antoni Abad)

Después de recibida la asistencia, SOLICITE UN INFORME MÉDICO EN EL MISMO CENTRO donde ha 

sido atendido

POR FAVOR, RECUERDE LO QUE ES UNA URGENCIA*
*Cualquier otro resultado de accidente que no corresponda a estos tres casos

NO ES UNA URGENCIA y no está contemplada como asistencia de URGENCIAS.

No se cubre por la póliza.

CONTACTA
902 09 07 33 / 960 922 840

soporte@itegra.es

Detalls a la web, important les condicions de quant no pot un jugador amb un parte obert jugar!!

tel:902090733
tel:686727853
tel:902090733
mailto:soporte@itegra.es


Assegurança esportiva / Protocol d’accidents

Protocol de lesions CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT
(extracte informació a la WEB)

• En cas d’urgencia, trucar al telefon de contacte 938 895 388 e informar a posteriori a la oficina del club al 
telèfon 686727853 Mª José.

• Si no es una urgencia, sol.licitar primer informació a la oficina del club al telèfon 686727853 Mª José.

tel:686727853
tel:686727853


Assegurança esportiva / Protocol d’accidents

Protocol de lesions CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT
(extracte informació a la WEB)

• A la web del club trobareu el llistat complert de centres autoritzats.
• A Vilanova n’hi ha dos, SMP i l’Hospital de St Antoni Abad.



Classificació i calendari FCH

https://www.fchandbol.cat/



Documentació FCH

https://www.fchandbol.cat/competicions/documentacio-pista



Web CHVNG accés informació

WWW.CHVNG.COM

http://www.chvng.com/


COVID-19 :  (informació provisional i subjecte a canvis)
a) EL PÚBLIC

a) Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la 
traçabilitat del grup (web CHVNG.COM) / codi QR al taulell d’anuncis del club.

b) Demanar al públic que entrin 10 min abans del començar el partit. Els públic local es situarà a la grada de 
l’esquerra i el públic visitant a la grada de la dreta (al Pavelló Isaac Galvez). Al l’Annexe no hi ha distincio.

c) Un cop comença el partit, ja no continuem amb el control.

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.

d) Vestuaris per jugadors
b) Vestuaris visitants sense dutxes per categories Cadet, Juvenil (locals no vestuaris)
c) Vestuaris local+visitant amb dutxes per categoria Sènior (Masculi nomes equip CUSAL i Femení)
d) Sense vestuari per categories Benjamí, Aleví e Infantil.



Control Assistència
Desde la web del club www.CHVNG.COM\ +INFO
Cal presentar el mail que es rebrà

http://www.chvng.com/
http://www.chvng.com/


Informació complementaria / annexes:
-> Manuals dels marcadors


