Guia resumida per als delegats/des
delegats
del equips de rugby de Carboners
Cal tenir en compte la importància de la figura del delegat. La situació ideal és
que n’hi hagi 3. Delegat d’equip, delegat de material i delegat de camp.
El Delegat/s són la 3a part de l’equip (Entrenador@s,
(Entrenador s, jugador@s,
jugador
delegats/des),
), per tant sou part de l’equip. Aquestes 3 parts tenen el mateix
objectiu, que l’equip funcioni al seu 100%. El delegat també guanya o perd
perquè forma part de l’equip.
És importantíssima la connexió, compenetració i comunicació de delegats –
jugadors –entrenadors,
entrenadors, en resum, de l’equip. Veureu que la darrera opció en
qualsevol de les situacions que es proposen és
é sempre “Qualsevol
Qualsevol altra cosa
que considerii necessària” perquè a més d’aquesta guia, heu de tenir criteri
propi i avançar-vos
vos a possibles fets que a posteriori poden generar problemes
(portar uns mitjons de més, tacs de recanvi de pluja, eines... petites cosetes
que mai sobren i que es confia al vostre criteri/experiència.
És molt més extens, però us resumim les funcions que han de dur a terme els
Delegats/des.

Assistir als entrenaments:
1. Tenir el material preparat
a. Pilotes comptades, inflades (desinfectades)
b. Comunicació amb l’entrenador per saber si caldran
caldran escuts,
placadors, cons, etc...
c. Farmaciola d’entrenament
d. Aigües (un cop passi l’alarma de pandèmia)
2. Tenir una llista actualitzada de l’assistència dels jugadors, així com
l’estat de lesions,, etc.. per comunicar-li
comunicar a l’entrenador.
3. Actualment, prendre
prendre temperatures i proporcionar líquid desinfectant.
4. Qualsevol altra cosa que consideri necessària
Per als partits que es juguin a Can Jofresa/Les
Jofresa
Fonts.
1. Saber si tindrem camp, i horaris de disposició.
2. Tenir comunicació amb el delegat de l’equip rival.
3. Comunicar-se
se amb l’entrenador per saber l’alineació per poder fer l’acta i
traslladar l’alineació
’alineació que li comuniqui l’entrenador/a
l
a l’aplicatiu
’aplicatiu de la
FCR.
4. Tenir el material preparat per al dia de partit.
Això consta de:
a. Samarretes locals i 2a equipació preparades
b. Pilotes de partit, inflades (i actualment desinfectades)
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c. Marcació de camp i pals (delegar amb jugadors o pares si és
d’escola)
pre
d. Cons, percutors, etc. per a l’escalfament pre-partit
e. Comprovar material de la farmaciola.
f. Banderins per als liniers
5. Tenir control de claus i ubicació d’equip contrari i àrbitre
6. Saber on, quan i com es farà
f
el tercer temps.
7. Qualsevol altra cosa que consideri necessària

Per als partits que es juguin fora
1. Tenir comunicació amb el delegat de l’equip rival.
2. D’aquesta comunicació saber ubicació, color de la samarreta de l’equip
rival i preparar equipació que
qu correspongui.
3. Comunicar-se
se amb l’entrenador per saber l’alineació per poder fer l’acta i
Traslladar l’alineació
’alineació que li comuniqui l’entrenador/a
l
a l’aplicatiu
’aplicatiu de la
FCR
4. Tenir el material preparat per al dia de partit.
Això consta de:
a. Pilotes de partit, inflades (i actualment desinfectades)
b. Cons, percutors, etc. per a l’escalfament pre-partit
pr
c. Comprovar material de la farmaciola.
5. Comunicar a l’equip la ubicació i tenir clar com hi arribaran
6. Trobar el delegat de l’equip rival o delegat de camp i demanar i custodiar
claus de vestidor
7. Qualsevol altra cosa que consideri necessària
En cas de lesió o accident seguir els següents passos:
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CAPÍTOL VI
ORDRE EN ELS CAMPS DE JOC
DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 85
Els clubs responsables de l'organització de l'encontre estan obligats a procurar que els
partits que es celebrin en els seus camps es desenvolupin amb tota normalitat,
guardant a les autoritats federatives, als/a les àrbitres i jutges/ses de línia així com
als/a les directius/ves, delegats/des, jugadors/es i auxiliars de l'equip visitant, les
consideracions que imposen els deures de companyonia i hospitalitat, abans, durant i
després del partit.
Els clubs participants estaran obligats a protegir la independència i integritat de
l'àrbitre/a des de la seva arribada fins a la seva sortida del recinte.
Per la seva part, els/les directius/ves, delegats/des, jugadors/es, auxiliars i
acompanyants de l'equip visitant estan també recíprocament obligats/des als mateixos
deures de correcció envers les autoritats federatives, àrbitres, jutges/ses de línia,
directius/ves, jugadors/es de l'equip adversari i amb el públic.
SANCIÓ:
Per falta de protecció o assistència als/a les persones abans esmentades, el club
que contravingués el que està preceptuat a l’article 85 d’aquest Reglament serà
castigat amb una multa de 300 a 1.000 euros. A més el camp podrà ser tancat pel
temps que resolgui el Comitè de Competició.

ARTICLE 86
El club que organitzi l'encontre respondrà de manera que els serveis d'ordre en el
camp i en els vestidors dels/de les jugadors/es i àrbitres estiguin degudament
garantides i nomenarà per a cada partit un/a delegat/da de camp.
SANCIONS:
Per incompliment de l'obligació de nomenar un delegat/da de camp prevista a
l’article 86 podrà ser sancionat el club organitzador amb un multa de 50 a 300
euros.
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
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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.
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.
c)

En cas d'impossibilitat de fer complir les instruccions donades es podrà requerir la
presència de l'àrbitre/a.
Per no disposar de llicència federativa sanció de 100 euros al club. Per exercir
dos funcions en un mateix partit sanció de 50 euros al club.
Per no exercir les seves funcions adequadament: inhabilitació de 2 a 9 partits o
de 15 dies a 90 dies per exercir aquesta funció i una multa al club de 100 a 300
euros.
Per no presentar Delegat de camp 100€ de sanció al club organitzador.

ARTICLE 88 DELEGAT DE CLUB
Corresponen al/a la delegat/da d'equip els següents requisits i obligacions:
a) Ser major d'edat i disposar de qualsevol llicència federativa del club al qual
representa i només podrà realitzar tasques de delegat/da d'equip, no podent exercir
cap altre tipus de funcions en el mateix partit.
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-sea 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/ssa de toc i
delegats del seu club, o si escau presentar la documentació oficial amb la qual
s‟acrediti suficientment la personalitat dels/de les interessats/des que vagin a participar
a l‟encontre, i 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..

SANCIONS:
Per no disposar de llicència federativa sanció de 100 euros al club. Per exercir
dos funcions en un mateix partit sanció de 50 euros al club.
Per no exercir les seves funcions adequadament: inhabilitació de 2 a 9 partits o
de 15 dies a 90 dies per exercir aquesta funció i una multa al club de 100 a
300 euros.
Per no presentar Delegat 100€ de sanció al club.
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