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BASES DE COMPETICIÓ i ACTIVITATS ORGANITZADES PEL COMITÈ DE 
QUAD-RUGBI DE LA FCEDF 

TEMPORADA 2021 – 2022 

 

DISPOSICIÓ PRIMERA - ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ A CAMPIONATS 

 

1. Organització 

El Comitè de Quad-Rugbi de la Federació Catalana d’Esports de Persones 
amb Discapacitat Física (FCEDF), per delegació expressa de la Junta 
Directiva, tindrà cura de l’organització i desenvolupament de les següents 
competicions i activitats: 

LLIGA CATALANA DE QUAD-RUGBI 

COPA CATALUNYA DE QUAD-RUGBI 

SUPERCOPA DE CATALUNYA DE QUAD-RUGBI 

SELECCIÓ CATALANA DE QUAD-RUGBI 

El referit Comitè podrà sol·licitar a la Junta Directiva, en benefici del 
desenvolupament del quad-rugbi, l’organització d’altres esdeveniments.  

 

2. Participació 

Tindran dret a participar a la Lliga Catalana de Quad-rugbi aquells equips de 
quad-rugbi de l’àmbit territorial de Catalunya o aquells equips fora de 
Catalunya que puguin jugar els seus partits en l’àmbit territorial de Catalunya. 
Ens cas de no ser així han de tenir el vist i plau de la FCEDF i els Clubs que 
disputaran la Lliga Catalana. 

Tindran dret a participar a la Copa Catalunya, tots els equips de quad-rugbi 
de l’àmbit territorial de Catalunya afiliats a la FCEDF, celebrada dins del marc 
dels JJCC. 

Tindran dret a participar a la Supercopa Catalana els guanyadors de la Lliga 
i la Copa Catalunya respectivament. En cas de coincidència d’equip que 
disputarà la competició serà al segon classificat de la Copa Catalunya. 
 

 

3. Quotes de Quad-Rugbi 

Enguany les quotes administratives de competició seran les següents:   

• Copa Catalunya: 150€  

• Lliga Catalana: 200€*  

(*) 125€ inscripció 2n equip del mateix club/entitat (no vinculats) 

• Supercopa: no tindrà cap despesa pels clubs que la disputin, entenent 
que és un premi als equips que han assolit aquests mèrits esportius. 
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4. Composició de la lliga 

Per la present temporada, la composició de grups i forma de joc vindrà donada 
pel número d’equips inscrits. 

Prèvia reunió amb els representants dels Clubs s’establiran els grups i 
calendari de la lliga que serà publicat per la FCEDF com document annex a 
les presents bases. Els calendaris s’adjunten a l’annex final. 

 

DISPOSICIÓ SEGONA – NORMES COMUNES 

Les presents normes seran comunes per totes les competicions organitzades pel 
Comitè de Quad-Rugbi En cas que s’organitzin altres competicions a les 
assenyalades a la disposició primera, es podran elaborar normes específiques que 
en tot cas seran complementàries de les presents normes bàsiques, les quals 
seran sempre aplicables. 

S’autoritza que dins d’un mateix club existeixin dos equips que participin a la 
mateixa competició. En cap cas podrà existir vinculació entre els jugadors i tècnics 
del equip A del club i l’equip B, és a dir, el club haurà de decidir quins esportistes 
s’inscriuen a l’equip A i quins s’inscriuen a l’equip B sense poder existir trasbals 
de jugadors al llarg de la competició.     

Pels clubs amb dos equips la quota de Lliga Catalana tindrà una reducció del 50% 
mentre que la quota de la resta de competicions es mantindrà.  

 

DISPOSICIÓ TERCERA – REQUISITS D’INSCRIPCIÓ  

1. Per inscriure’s en la Lliga Catalana i a la Copa Catalunya de Quad-Rugbi, els 
equips complimentaran les fitxes dels jugadors/es que han de participar, les 
quals seran remeses a la Secretaria de la FCEDF, d’acord a la Normativa de 
Llicències de la FCEDF.  

2. Els equips presentaran les fitxes dels jugadors/es, així com la resta de 
documentació  que reglamentàriament es determini.  

3. No s’acceptarà la inscripció d’aquells equips que no estiguin afiliats i al corrent 
de les seves obligacions econòmiques envers la FCEDF.  

4. Per inscriure’s a les diferents competicions els equips complimentaran els 
documents annexats seguint les següents directrius:  

a) Fer arribar a secretariatecnica@esportadaptat.cat els corresponents 
fulls d’inscripció, annexat a aquestes bases, abans de les següents 
dates i hores:  

▪ Lliga Catalana  

    28 d’octubre del 2021 a les 13.00h 

▪ Copa de Catalunya  

    7 d’abril del 2022 a les 13.00h 

b) Fer arribar a secretariatecnica@esportadaptat.cat el comprovant de 
pagament de la quota d’inscripció.  

mailto:secretariatecnica@esportadaptat.cat
mailto:secretariatecnica@esportadaptat.cat
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 La no presentació en temps i forma de la totalitat de la documentació exigida a 
l’adreça secretariatecnica@esportadaptat.cat significarà la renuncia a la 
participació. 

 IMPORTANT: no s’acceptaran aquelles inscripcions d’esportistes que no 
tinguin llicencia tramitada amb la FCEDF de la present temporada en el moment 
d’inscripció. 

 

DISPOSICIÓ QUARTA – DELS JUGADORS 

1. Als efectes de les presents normes es considerarà jugador/a qui practica el 
Quad-Rugbi enquadrat en un club afiliat a la FCEDF i subscriu llicència 
reglamentària.  

Amb la signatura de l’esmentada llicència queda vinculat al seu club durant la 
present temporada i subjecte a la disciplina federativa. 

2. Els equips presentaran la relació de jugadors/es, que seran 6 com a mínim i 
sense nombre màxim, així com de tots els entrenadors i auxiliars que tingui 
l’equip.  

La tramitació de llicencies serà d’acord a allò que estipuli la Normativa de 
Llicencies de la FCEDF 2021-2022. 

3. Cap jugador que hagi signat per un club català, podrà jugar amb un altre club 
a la mateixa competició dins de la mateixa temporada, però si que podrà fer-
lo en competicions diferents, es a dir, podrà jugar la Lliga Catalana amb un 
club i la Copa de Catalunya amb l’altre, sempre aportant la carta de llibertat 
del club d’origen i tramitant la nova llicència. Es considerarà que un jugador ha 
jugat amb un equip quant surti en acta, hagi jugat o no minuts.  

4. A les banquetes només podran està els jugadors/es, els tècnics i auxiliars amb 
llicència federativa en vigor. Els responsables de la FCEDF poden demanar 
llicencies en qualsevol moment per comprovar-ho. En cap cas el cos tècnic 
superarà els 5 membres. En dita relació constaran el nom i cognoms del 
jugador/a o tècnic/a.  

Queda pendent del departament de classificació funcional d’aquesta federació, 
si és ja viable o no, la imposició de puntuacions funcionals per aquesta 
temporada, en cas contrari, seguirem en la normativa que podrà jugar tots i 
totes els/les jugadors/es que siguin “elegibles”, a excepció de la puntuació 4. 

Les classificacions funcionals fetes en les competicions nacionals i les fetes a 
les competicions internacionals, predominaran sobre les fetes per els 
classificadors catalans, per autoritat superior oficial. 

Cap jugador/a podrà jugar competicions catalanes oficials, sense les revisions 
funcionals fetes per l’equip metge d’aquesta federació o federació nacional o 
internacional o prèvia classificació provisional autoritzada per la FCEDF. Per 
sol·licitar la classificació metge funcional d’un esportista els clubs hauran de 
fer una petició, juntament amb la petició de tramitació de llicència, a la FCEDF. 
Els costos d’aquest servei de classificació aniran a càrrec dels clubs que ho 
sol·licitin.  

Tots i totes els/les jugadors/es hauran de ser elegibles per aquest esport, no 
es permetrà jugar a ningú que no ho sigui. Determinar l’elegibilitat i la puntuació 

mailto:secretariatecnica@esportadaptat.cat
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funcional dels esportistes serà competència exclusiva de l’estament 
classificador / federatiu.   

Així mateix, totes les cadires hauran de complir la normativa del reglament de 
Quad-Rugbi en cadira de rodes internacional i no valdran altres disposicions 
alienes a la FCEDF.  

Tot el material haurà de ser reglamentari tal com indiquen les diverses 
normatives del reglament internacional (WWF). 

5. Per tal que un jugador pugui subscriure llicència, caldrà que reuneixi les 
condicions especificades en la Normativa de Llicències 2021-2022 d ela 
FCEDF. 

En principi tots els esportistes han de disposar de llicència catalana tramitada 
per la FCEDF. Només es podran inscriure per cada club com a màxim dos 
jugadors d’àmbit no català, sempre i quan el nombre de jugadors sigui limitant 
a l’hora de participar a la competició.   

Si es demostrés falsedat d’algun dels documents un cop tramitada la llicència 
o bé mentre el jugador gaudís de l’autorització provisional, per tramitació, 
aquesta quedarà anul·lada i s’exigiran les responsabilitats que procedeixin, 
d’acord amb el Reglament Disciplinari federatiu.  

6. Els jugadors que hagin estat inscrits a la Lliga Nacional amb una entitat i siguin 
inscrits per una altra per jugar en competicions Catalanes, no podran ser 
inscrits per cap altra entitat en qualsevol de les competicions organitzades, per 
la FCEDF, fins la següent temporada. Tanmateix, hauran d’abonar cada 
llicència els respectius clubs, ja sigui la Nacional o la Catalana. 

 

7. Les entitats que inscriguin dos equips, A i B, hauran de realitzar dues 
inscripcions diferents. Tanmateix, hi haurà la possibilitat d’inscriure en acta a 
dos esportistes inscrits de l’Equip A, en partits de l’Equip B. Els jugadors de 
l’Equip B, tindran lliure participació als partits de l’Equip A (es demana 
coherència a l’hora de realitzar les inscripcions). 

 

 

DISPOSICIÓ CINQUENA – LLICÈNCIES  

1. Les llicències, tant d’esportista com de tècnic, que s’han de presentar als 
partits, hauran d’haver estat expedides per la FCEDF amb anterioritat a la data 
de celebració de l’entrenament i/o partit i haurà de ser necessàriament per un 
sol equip. En cas de danys patits durant entrenaments per part d’un esportista 
sense llicència la FCEDF queda exempta de responsabilitat.  

Tindran validesa per a una sola temporada i la seva vigència acabarà quan 
finalitzi la temporada durant la qual va ser expedida. 

2. La sol·licitud de renovació de llicència per la temporada, es farà seguint els 
criteris i terminis que estableixi anualment la FCEDF. 

Les llicències es tramitaran d’acord a la Normativa de Llicencies 2021-2022 de 
la FCEDF abans de  l’entrenament i/o disputa de  partit o campionat. Mentre 
la llicència estigui en tràmit el jugador no podrà participar en cap entrenament, 
partit, prova o competició. 
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Quan la tramitació excedeixi el termini indicat es podrà sol·licitar autorització 
provisional signada el Secretari General de la FCEDF. Aquest estament 
informarà al coordinador de Quad-rubgi i l’autorització serà  vàlida 
exclusivament per un sol partit. 

3. La no presentació de la llicència federativa a l’hora de disputar un partit 
comportarà una sanció de 30 euros, encara que aquesta circumstància no 
impedirà la participació del esportista en el partit. En aquest cas es presentarà 
el DNI i les dades exigides  es facilitaran verbalment a l’àrbitre principal, qui 
les farà constar en l’acta del partit. En cas de no disposar del DNI l’esportista 
no podrà jugar el partit.  

La validesa del partit restarà condicionada a la correspondència entre el 
manifestat verbalment i el que consti a les llicències. En cas de no 
correspondència es donarà per perdut a l’equip infractor pel resultat de 2-0/0-
2 sempre que no es perjudiqui l’equip contrari. En tot cas la diferència de gols 
haurà de ser, com a mínim, de dos gols. 

4. Modificació en la fitxa de classificació funcional: 

Quan es modifiqui la classificació funcional, es comunicarà al club respectiu i 
a  tots els restants equips de la seva divisió. La comunicació a l’equip afectat 
es farà amb acusament de rebuda, i serà des de la data que resti acreditada 
la seva recepció quan aquesta modificació tindrà caràcter oficial. La fitxa del 
jugador haurà de ser tramesa a la Secretaria de la FCEDF per a que es faci 
constar la nova classificació. 

5. Per la temporada 2021 – 2022 es donaran les fitxes de joc, que seran propietat 
dels jugadors i no aniran vinculades a la entitat. Aquestes fitxes de joc seran 
gestionades per la FCEDF per la qual cosa caldrà enviar les classificacions 
dels nous esportistes i fotografies digitalitzades en mida carnet  

Durant els partits els entrenadors o delegats entregaran a la taula arbitral les 
llicències i les fitxes de joc dels seus esportistes. Un cop confeccionada l’acta 
i abans d’iniciar el partit l’entrenador o delegat es personarà a la taula arbitral 
per tal de recollir totes les llicències i les fitxes de joc dels jugadors suplents, 
quedant només a taula les fitxes dels quatre jugadors inicials. Tanmateix, el 
partit podria iniciar-se amb només 3 jugadors a pista. Per realitzar les 
substitucions els entrenadors o delegats s’aproparan a la taula arbitral i 
s’intercanviaran les fitxes de joc dels jugadors protagonistes de la substitució.  

Quan un esportista canvia d’equip el club d’origen haurà d’entregar al jugador 
la seva fitxa de joc i el jugador s’encarregarà de fer-la arribar al seu nou club. 
Si el dorsal del jugador al club nou no coincideix amb el seu dorsal del club 
anterior s’autoritza als equips a situar un petit adhesiu sobre el dorsal anterior 
(que únicament tapi l’anterior dorsal) i a escriure sobre aquest adhesiu el nou 
dorsal de l’esportista en qüestió.   
 

6. L’incompliment dels requisits  relatius a la llicència i fitxa de joc pot comportar 
alguna de les sancions previstes en la disposició 12. 

 
 

 

DISPOSICIÓ SISENA – REDUCCIONS 



 

 

 
BASES COMPETICIÓ i ACTIVITATS QUAD-RUGBI 21/22 

6 / 14 

 

1. Els jugadors que durant la temporada 2021/2022 (nascuts l’any 2000 o 
posterior) tinguin 20 anys o menor edat, jugaran amb reducció durant tota la 
temporada (excepte els jugadors no comunitaris U.E.) de 0.5 punts. 

2. Els/las jugadors/es que subscriguin per primer cop llicència de quad-rugbi 
tindran dret a reducció durant aquesta temporada, excepte puntuació 4. 

3. Els jugadors que a la data d'expedició de la seva llicència esportiva tinguin 45 
o més anys gaudiran d'una reducció de 0,5 punts sobre la seva classificació 
metge funcional oficial. 

4. Les jugadores obtindran una reducció de 0.5 sobre al seva classificació oficial, 
excepte la puntuació 4. 

5. Un/a jugador/a només podrà accedir a una sola reducció, ja sigui per edat o 
per nova llicència o sexe.  

 
 

 

1. Alineació de jugadores: 

• Els equips entre els quatre esportistes que estan en el camp durant els partits, 
no podran superar la puntuació de 8 punts.  

• Totes les jugadores i jugadors tindran la seva puntuació real en la llicència, a 
més de la reducció aquells que disposin d’ella.  

 

2. Alineació de jugadors/es puntuació 4: 

• La puntuació 4 serà una persona considerable no elegible segons els criteris 
de classificació WWF, els casos de puntuació 4 seran valorats per l’organització 
de la lliga catalana de Quad-rugbi de la FCEDF.  

• El jugador/a i l’entitat hauran de signar un full on manifestin, ambdós, la voluntat 
de jugar al Quad-Rugbi en qualitat de puntuació 4. 

• Es podran inscriure en acte 1 jugador/a de puntuació 4. 

• No s’aplicarà cap tipus de reducció. 

 

 

DISPOSICIÓ VUITENA – DATA I HORA DELS PARTITS 

1. L’horari de joc vindrà assenyalat en el full d’inscripció de cada equip. 

Els clubs podran assenyalar l’horari d’inici dels enfrontaments en el seu terreny 
de joc dins el següent marge: 

• Dissabtes: entre les 10:00 h. i les 13h. i entre les 16 h. i les 20:45 h. 

• Diumenges: entre les 10:00 h. i 13:00 hores i entre les 16:00 h. i 18:45 h.  

En aquells casos en que l’equip visitant hagi de realitzar un desplaçament 
superior als 100 km., l’horari d’inici del partit en dissabte o diumenge no podrà 
ser anterior a les 11:00 hores. 

DISPOSICIÓ SETENA – ALINEACIÓ DE JUGADORES, PUNTUACIÓ 4 
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2. Els clubs estan obligats a comunicar al Departament Tècnic  de la FCEDF els 
horaris, dies i terreny de joc dels enfrontaments que organitzin, a fi i efecte de 
poder de fer difusió del partit amb temps suficient per a coneixement del públic, 
clubs, estaments de la Federació i mitjans de comunicació. En tot cas els 
equips han de vetllar per complir els horaris tal com els representats 
comuniquin al full d’inscripció.    

Tots els partits s’hauran de disputar en el dia/hora assenyalats. 

Quan un club pretengui variar l’hora i/o data del partit, així com assenyalar un 
horari fora del marge indicat al punt anterior, haurà de sol·licitar autorització al 
Comitè de Quad-rugbi de la FCEDF, acompanyant escrit de conformitat de 
l’equip contrincant. Aquesta sol·licitud s’haurà d’enviar amb una antelació de 
dotze dies respecte  la data prevista. 

En cas que es produeixin circumstàncies excepcionals, de força major o que 
resultin indisponibles pels clubs el Comitè de Quad-Rugbi de la FCEDF 
decidirà si s’ajorna el partit. En aquests casos la FCEDF demanarà un 
justificant validat per personal qualificat (metges, notaris,...) per tal d’ajornar el 
partit. En cas de no presentar aquesta documentació el partit s’aplaçarà previ 
pagament de sanció segons marca la disposició 12 sobre penalitzacions 
econòmiques.  

La data en que s’hagi de celebrar aquest partit ajornat serà la que acordin els 
clubs. Els equips tenen un termini de 7 dies hàbils després de la data del partit 
ajornat per comunicar les noves dades del partit a la FCEDF. La nova data 
establerta no podrà perllongar-se més enllà de 3 setmanes hàbils des de la 
data del partit ajornat.  

Pel suposat cas que aquest acord no es produeixi, el Comitè de Quad-Rugbi, 
atenent les circumstàncies produïdes podrà determinar el dia i hora del partit, 
essent aquest d’obligatori compliment pels equips.  

 

DISPOSICIÓ NOVENA – NORMES DE JOC 

El Reglament internacional de Quad-Rugbi, regula les normes i regles relatives al 
terreny de joc, material, les especificitats dels jugadors entrenadors, i en general 
totes les qüestions relatives al joc. Així, per jerarquia normativa, aquest reglament 
és aplicable a la competició de la FCEDF. 

Per tant en l’àmbit de la FCEDF serà aquesta la norma vigent. No obstant això, i 
complementàriament, es tindran presents les següents consideracions: 

• La distribució de punts dels partits de lliga catalana serà la següent: 

2 punts per la victòria | 1 punt per l’empat | 0 punts per derrota 

• El terreny de joc haurà de ser cobert i tancat, i serà al full d’inscripció on es farà 
constar l’adreça i característiques del mateix. 

• En cas d’empat en la classificació final de la lliga es resoldrà per la norma 
d’average directe entre els equips empatats.   

 

DISPOSICIÓ DESENA – ARBITRATGES 

1. La gestió i despeses del col·legi d’àrbitres aniran a càrrec de la FCEDF. 
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2. Els Clubs que exerceixin de locals, seran els encarregats de proporcionar tot 
el material arbitral i necessari, per la disputa del partit. 

  

DISPOSICIÓ ONZENA – COMUNICACIO DE RESULTATS 

Els àrbitres i personal federatiu faran arribar l’acta original a la FCEDF.  

 

DISPOSICIÓ DOTZENA – INCOMPAREIXENÇA 

Serà obligatori l’aixecament d’acta per donar fe de l’equip no presentat. És 
obligatori la presència de 4 jugadors a pista disposats a jugar amb roba esportiva 
de l’entitat. Es determinarà resultat de 5-0 | 0-5 en favor a l’equip presentat.  

El Comitè de Quad-Rugbi derivarà les despeses davant causa injustificada junt 
amb penalització segons disposició 12 sobre penalitzacions econòmiques.  

 

DISPOSICIÓ TRETZENA – RETIRADA DE LA COMPETICIÓ 

Si un equip es retira abans d’arribar a la meitat de la competició s’anul·larien tots 
els resultats on l’equip estigués vinculat i es refaria la classificació.  

Si l’equip es retira passada la meitat de la competició (durant la segona meitat de 
la competició) es contemplarien els resultats de la primera volta però s’anul·larien 
els resultats dels partits jugats durant la segona volta. El calendari no es 
modificaria, només passarien a no jugar-se certs partits.  

Es penalitzarà aquest fet amb una penalització segons disposició 12 sobre 
penalitzacions econòmiques.  

 

DISPOSICIÓ CATORZENA – PENALITZACIONS ECONÒMIQUES 

Les penalitzacions econòmiques davant dels diversos incidents que poden tenir 
lloc s’hauran d’abonar, en tot cas, al número de compte de la FCEDF i seran: 

1. No presentació de llicència i/o fitxa de joc en un partit  

▪ 30 € 

2. Taula de preus davant canvi de dates, hores o seus dels partits  

▪ Avís amb fins 04 dies d’antelació – 0€ - Dimarts 23:59h. - 
▪ Avís amb fins 03 dies d’antelació – 20€  
▪ Avís amb fins 02 dies d’antelació – 50€  
▪ Avís amb menys de 01 dies i sense justificació adient – No s’accepta canvi 

de data davant d’aquesta situació.   
* En tots els casos anteriors cal adjuntar conformitat de l’equip rival o autorització 
prèvia de la FCEDF. 

3. Davant incompareixença d’un dels equips 

▪ 75€ i possibilitat de derivar despeses ocasionades  

4. Davant retirada de la competició d’un dels equips  

▪ 150€ i possibilitat de derivar despeses ocasionades 
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5. Equip local no disposa de prou pilotes i/o pilotes reglamentaris segons el 
reglament internacional de la WWF.  

▪ 30 € 

6. Inici de partits amb demora injustificada de més de 30 minuts.   

▪ 30 € 

DISPOSICIÓ QUINZENA – PAGAMENTS 

Els equips hauran d’abonar l’import corresponent a la quota administrativa 
corresponent (juntament amb la inscripció) i les possibles penalitzacions 
econòmiques.  

El numero de compte on caldrà fer l’ingrés és el següent:  

2100 4 88 2200 127592 (La caixa) 

 
 

1. La normativa de presència i participació en els entrenaments/esdeveniments de 
la Selecció Catalana marca que tota renuncia o absència no justificada serà 
penalitzada amb dues temporades d’impossibilitat de participació amb la 
Selecció Catalana. 

Així, tots aquells esportistes que no puguin assistir als entrenaments per 
lesió/indisposició mèdica o per compromisos amb els seus respectius equips 
hauran de fer arribar a la FCEDF algun d’aquests dos documents: 

 
- Justificant mèdic/laboral on es detallin els motius mèdics/laborals que 

porten a absentisme. 
- Justificant del club on es detallin els motius tècnics/esportius que porten 

a absentisme. 
 

La no presentació de la documentació en temps (fins un màxim de 3 dies laborals 
després de la data d’entrenament) i forma (per correu electrònic escrivint a l’adreça 
secretariatecnica@esportadaptat.cat adjuntant la informació corresponent 
degudament segellada per tal de donar validesa a la mateixa) suposarà la 
supressió de l’esportista en qüestió del llistat de participants. 
 

2. Els participants, tant tècnics com esportistes, hauran de vestir obligatòriament la 
roba relacionada amb la FCEDF o amb la Selecció Catalana sempre que disposin 
d’ella. Caldrà especialment evitar fer ús de les  equipacions de clubs per tal de no 
distorsionar la imatge d’unitat i tenir cura del material de retorn. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

1. Les presents bases seran d’aplicació per la temporada 2021-2022. 

2. El Reglament Jurisdiccional d’aplicació serà el Reglament Disciplinari de la 
FCEDF. 

3. La normativa aplicable al Quad-Rugbi serà la prevista al Reglament 
internacional WWF.  

DISPOSICIÓ DISETENA – SELECCIÓ CATALANA 

mailto:secretariatecnica@esportadaptat.cat


 

 

 
BASES COMPETICIÓ i ACTIVITATS QUAD-RUGBI 21/22 

10 / 14 

 

4. El Comitè  de Quad-Rugbi resta facultat per interpretar aquestes bases i 
coordinar els diferents reglaments aplicables, en el superior interès del Quad-
Rugbi a Catalunya i de les pròpies competicions, un cop escoltades les parts. 

5. La participació a les competicions organitzades per la FCEDF comporta 
acceptació del present reglament.  

6. Les penalitzacions econòmiques (disposició catorzena) resten subjectes a 
possibles modificacions segons consideri el jutge únic de la FCEDF.  

7. En cas de discrepàncies sobre la interpretació del reglament predominarà al 
parer de la FCEDF. 

8. Serà obligatori el compliment del Protocol Covid-19, l’aplicat per la FCEDF pel 
desenvolupament de la competició com el de la instal·lació que l’aculli. 
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ANNEX 1 CALENDARI LLIGA CATALANA 2020-2021 
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Contacte:  

e-mail:  Telf.:  Càrrec  

 
Adreça de competició:  

Dia i horari de partits:  

 
Color dominant samarreta 
oficial: 

 

Color dominant samarreta 
reserva: 

 

 
Jugadors/tècnics inscrits 

Nom i cognoms Llicencia Samarreta Punts Joc Funció * 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Funció: esportista, ajudant, 1r entrenador, auxiliar, fisioterapeuta,... 

  

FULL INSCRIPCIÓ COMPETICIONS QUAD-RUGBI 21-22 

Nom de l'equip: 

Petició com seu local a les jornades en règim concentració: 

Horaris i dies entrenament: 

ANNEX 2 FULL D’INSCRIPCIÓ 
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En relació a la Disposició sisena de les normes bàsiques del bàsquet en cadira de 
rodes, el Club sotasignat sol·licita del Comitè de Basquet de la FCEDF, 
AUTORITZACIÓ per efectuar el canvi de data, hora o lloc que es proposa: 

 
 

Dades del Partit Calendaritzat 

Club local  

Club visitant  

Lloc del partit  

Data i hora  

 
 

MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN 

Nova data  

Nou horari  

Nou lloc del partit  

 
MOTIUS 

 

Signat Acord del Club contrari 

 

Localitat i data 

 

 

Nom cognoms i DNI del sol·licitant Especificar nom cognoms i DNI del 
representant del Club i signatura, o 
acompanyar 
conformitat 

escrit mostrant 

ANNEX 3 SOL·LICITUD CANVI DE DATA D’UN PARTIT 
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A , a de de 20__. 
 
 

REUNITS 

D’una part En (1) actuant en nom i representació, i com a (2)  de 

l’Entitat   , i  

de l’altra. En _____________________________________________amb DNI 

núm. ___________________________________________________, actuant en 

la seva qualitat de jugador/a – entrenador/a de l’esmentada Entitat. 

Ambdues parts es reconeixen en la qualitat que actuen i pel present document 

 
ACORDEN 

1r.- Donar per resolta la vinculació esportiva que per la temporada / unia l’esmentat 

jugador/a – entrenador/a amb l’Entitat referida. 

2n.- El jugador/a – entrenador/a________________________________________                                                                             

es compromet pel present document a no efectuar, amb posterioritat a la data del 

mateix, cap reclamació per cap concepte ni incompliments a l’Entitat signant. 

 
I perquè així consti es signa el present document per triplicat i a un sol efecte, en 

el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Nom i cognoms del Representat de l’Entitat 

(2) Càrrec del Representant en la Junta Directiva de l’Entitat 
 

Segell de l’entitat 

Signatura 
Jugador/a – Entrenador/a 

 
 
 
 

Signatura pare/mare o tutor/a 
(cas de jugador/a menor d’edat) 

 
 

Nom i cognoms:       

DNI:    

Signatura 

Representant de l’entitat 

ANNEX 4 DOCUMENT DE DESVINCULACIÓ 


