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BASES DE COMPETICIÓ i ACTIVITATS ORGANITZADES PEL COMITÈ DE 
HOQUEI EN CADIRA DE RODES ELÈCTRICA DE LA FCEDF 

TEMPORADA 2018 – 2019 

 

DISPOSICIÓ PRIMERA - ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ A CAMPIONATS 

 

1. Organització 

El Comitè d’Hoquei en cadira de rodes elèctrica 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 D’HOQUEI C.R.E. 

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’HOQUEI C.R.E. 

SUPERCOPA DE CATALUNYA D’HOQUEI C.R.E. 

SELECCIÓ CATALANA D’HOQUEI C.R.E. 

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

 

2. Participació 

Participaran en la Lliga Catalana i Campionat de Catalunya aquells equips 
de hoquei de l’àmbit territorial de Catalunya, agrupant totes les categories, o 
bé creant aquelles categories catalanes que es cregui convenient, depenent 
del número d’equips inscrits, independentment de la categoria que ostentin 
en altres competicions nacional o internacionals. 

En cas de crear noves categories hauran de ser aprovades per la FCEDF per 
tal que no suposi un perjudici a cap entitat. 

 

3. Quotes Hoquei CRE 

Enguany les quotes administratives de competició seran les següents:   
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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 Hoquei C.R.E. 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. 

1. Les normes aplicables seran les recollides al reglament internacional. Entre 
aquestes normes volem destacar l’apartat disciplinari per tal d’evitar 
situacions no desitjades:  

“Article H.4 Conducta antiesportiva H.4.7. quan un entrenador, assistent, 
de l’equip o espectador són culpables de conductes antiesportives, l’àrbitre  
mostrarà una targeta vermella i els farà fora. Aquestes persones no se’ls 
permetrà estar en les immediacions del terrenys de joc. H.4.8 si el mateix 
jugador, entrenador, assistent d’equip o espectador mencionats en les regles 
H.4.5 i H.4.7 interfereixen de nou el partit, l’àrbitre para el joc i l’equip a que 
pertany el jugador, entrenador, auxiliar o espectador, perdrà el partit”.       

Sota acord dels clubs s’estableix una forma paral·lela d’actuació davant 
d’aquests casos, aplicable només en l’àmbit territorial català, on l’àrbitre es 
dirigirà al delegat de camp per tal d’avisar a l’espectador que incompleixi la 
norma i, si s’escau, convidar-lo a abandonar la instal·lació. Si l’actitud 
persisteixi el delegat sol·licitarà la presència de l’ordre públic. El Comitè 
d’hoquei present a la taula arbitral, junt amb àrbitres i delegats, decidirà com 
procedir podent arribar a suspendre el partit. 

2. S’autoritza que dintre 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 el Campionat de Catalunya de Hoquei 
C.R.E., els equips complimentaran les fitxes dels jugadors 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, 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.  
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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 de setembre del 2018 a les 13.00h 

 Campionat de Catalunya  

  7 de gener de 2019 a les 13.00h  

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

 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 
Hoquei C.R.E. 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. Segons reglament internacional només podran assistir als partits un 
màxim de 10 jugadors. 

La tramitació de llicencies serà d’acord a allò que estipuli la Normativa de 
Llicencies de la FCEDF 2018-2019. 

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 el Campionat de Catalunya amb l’altre, sempre aportant la carta de 
llibertat del club d’origen i tramitant la nova llicencia. 

4. A les banquetes sols es podran seure 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”.  

mailto:secretariatecnica@esportadaptat.cat
mailto:secretariatecnica@esportadaptat.cat
mailto:secretariatecnica@esportadaptat.cat
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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. Enguany els costos d’aquest servei de classificació 
aniran a càrrec dels clubs que ho sol·licitin.  

Tots i totes els/les jugadors/es tenen que ser elegibles per aquest esport, no 
es permetrà jugar a ningú que no ho sigui. Determinar la elegibilitat i la 
puntuació funcional dels esportistes serà competència exclusiva de 
l’estament classificador / federatiu.   

De igual manera, totes les cadires tenen que complir les normes del 
reglament del hoquei 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 (ICEWH) als articles C.1 (la pilota), 
C.2 (stick de mà), C.3 (t-stick) i C.4 (cadira de rodes).  

5. Per tal que un jugador pugui subscriure llicència, caldrà que reuneixi les 
següents condicions: 

 Ser nacional de qualsevol dels països de la CEE. 

 Ser estranger amb la condició d’assimilat.  

 Els estrangers que no pertanyin a l’àmbit comunitari ni tinguin la 
consideració d’assimilats, hauran d’acreditar documentalment estar en 
possessió del certificat de residència o que aquest està en tràmit, per 
sol·licitud del mateix davant l’organisme corresponent del Ministeri de 
l’Interior. 

En aquest darrer supòsit s’estableix que es podran inscriure per cada club 
com a màxim dos jugadors.  

Els estrangers assimilats podran participar en les competicions, amb els 
mateixos drets que les persones de nacionalitat dels països comunitaris, 
sempre que reuneixin al menys tres de les següents condicions i compti amb 
autorització de la FCEDF: 

a) Haver nascut a Espanya. 

b) Haver cursat a España total o parcialment l’ensenyament primari, 
secundari, batxillerat o titulació similar. 

c) Ser fill de pare o mare espanyola. 

d) Haver estat inscrit com a jugador durant tres temporades en 
competicions federatives. 

e) Acreditar dos anys de residència a Espanya. 

f) Certificat de residència a Espanya del pare o tutor per raons laborals. 

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, 



 

 

 
BASES COMPETICIÓ i ACTIVITATS HOQUEI CRE 18/19 

5 / 12 

 

aquesta quedarà anul·lada i s’exigiran les responsabilitats que procedeixin, 
d’acord amb el Reglament Disciplinari federatiu.  

 

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 2018-2019 
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. 

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 del Hoquei C.R.E. 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 2018 – 2019 es mantindran 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 abans del 6 d’ octubre de 2018 a les 13.00 hores.  

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 
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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 del cinc jugadors inicials. Tanmateix, el 
partit podria inisiar-se amb només 4 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 – 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 encontres 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. 

2. Els clubs estan obligats a comunicar al Departament Tècnic  de la FCEDF els 
horaris, dies i terreny de joc dels encontres 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 Hoquei CRE 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 d’Hoquei 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 
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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 Hoquei en 
CRE, atenent les circumstàncies produïdes podrà determinar el dia i hora del 
partit, essent aquest d’obligatori compliment pels equips.  

 

DISPOSICIÓ SETENA – NORMES DE JOC 

El Reglament internacional de Hoquei CRE, 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 tot l’estat espanyol. 

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

1. Les proteccions dels jugadors i de les cadires hauran de ser reglamentaries i 
hauran de respectar el criteri de no perillositat per altres participants (article 
C.4.5 del reglament internacional).  

2. 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 

3. 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. 

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

 

DISPOSICIÓ VUITENA – ARBITRATGES 

1. La gestió i despeses del col·legi d’àrbitres aniran a càrrec de la FCEDF. 

2. Els Clubs que exerceixin de locals, seran els encarregats de proporcionar tot 
el material arbitral i necessari, per la disputa del partit. 

  

DISPOSICIÓ NOVENA – COMUNICACIO DE RESULTATS 

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

 

DISPOSICIÓ DESENA – INCOMPAREIXENÇA 

Serà obligatori l’aixecament d’acta per donar fe de l’equip no presentat. És 
obligatori presència de 4 jugadors en 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 d’Hoquei derivarà les despeses davant causa injustificada junt amb 
penalització segons disposició 12 sobre penalitzacions econòmiques.  

 

DISPOSICIÓ ONZENA – 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.  
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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 DOTZENA – 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 

5. Equip local no disposa de prou pilotes i/o pilotes reglamentaris segons el 
reglament internacional de la ICEWH.  

 30 € 

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

 30 € 

DISPOSICIÓ TRETZENA – 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 3084 88 2200 127592 (La caixa) 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

1. Les presents bases seran d’aplicació per la temporada 2018-2019. 

2. El Reglament Jurisdiccional d’aplicació serà el Reglament Disciplinari de la 
FCEDF. 
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3. La normativa aplicable al Hoquei CRE serà la prevista al Reglament 
internacional ICEWH.  

4. El Comitè  de Hoquei CRE resta facultat per interpretar aquestes bases i 
coordinar els diferents reglaments aplicables, en el superior interès del 
Hoquei CRE 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 dotzena) resten subjectes a 
possibles modificacions segons consideri el jutge únic de la FCEDF.  

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

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Les presents bases de competició seran aplicables per la temporada 2018-2019, 
essent específicament derogades les corresponents a la temporada 2017-2018.  

 
 

ANNEX NÚM. 1 CALENDARI TEMPORADA 2018 - 2019 

 
 

https://esportadaptat.org/wp-content/uploads/2016/07/Definitiu_LligaHCRE.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://esportadaptat.org/wp-content/uploads/2016/07/Definitiu_LligaHCRE.pdf
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ANNEX NÚM. 2 FULL D’INSCRIPCIÓ 2018 - 2019  

 
FULL INSCRIPCIÓ 18 – 19 

      Nom de l'equip:         

      Horaris i dies entrenament:         

      Contacte: 

 

        

 Email:           

      Adreça i horari de competició:       

            

      Jugadors/tècnics inscrits:         

NOM COGNOMS EDAT PUNTUACIÓ N. Llicència 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Color samarreta oficial del porter:  

Color samarreta oficial dels jugadors de pista:  

Color samarreta suplent del porter:  

Color samarreta suplent dels jugadors de pista:  
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ANNEX NÚM. 3 SOL·LICITUD CANVI DE DATA D’UN PARTIT 18 - 19 

En relació a la Disposició sisena de les normes bàsiques d’hoquei en CRE, el 
club sotasignat sol·licita del Comitè d’Hoquei de la FCEDF, AUTORITZACIÓ per 
efectuar el canvi de data, hora o lloc que es proposa: 

 

Dades del Partit  

Club local  

Club visitant  

Lloc del partit  

Data i hora  

 

MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN 

Nova data  

Nou horari  

Nou lloc del partit  

 

MOTIUS 

 

 

 

 

 

Signat  

Nom cognoms i DNI del sol·licitant 

 

 

 

Acord del Club contrari 

Especificar nom cognoms i DNI del representant del Club i signatura, o acompanyar escrit mostrant conformitat 

 

 

 

Localitat i data 
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ANNEX NÚM. 4  - LLISTAT DE CONTACTES 

 

Per tal que la comunicació entre les parts involucrades en el Hoquei CRE sigui 
fluida i de qualitat la FCEDF posa a disposició tot un seguit de contactes amb la 
finalitat que temes com l’aplaçament de partits, comunicació de conflictes, 
peticions de classificacions o similars siguin atesos amb la majora brevetat 
possible. El llistat és el següent:  

 

CONTACTES DE CLUBS  

ADB Barberà  

 Persona de contacte: Cristina Arroyo  

 Adreça: ambbarbera@hotmail.es / arroyoec83@gmail.com 

 Telf.: 663 974 543 

Dracs CEA 

 Persona de contacte: / Cristian Jiménez 

 Adreça: info@dracscea.com / cristian-jim@hotmail.com  

 Telf.: 606 028 889 

Associació esportiva i lleure Comkedem  

 Persona de contacte: Pau Segarra 

 Adreça: esport@comkedem.org / direccio@comkedem.org / 
comkedem@gmail.com 

 Telf.: 669 720 969 

 

CONTACTES FEDERATIUS   

David Campon  

 Càrrec: Secretaria tècnica FCEDF  

 Adreça: secretariatecnica@esportadaptat.cat   

 Telf. : 93 340 92 00 
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