
PROTOCOL DE SUSPENSIONS / 

REANUDACIONS DE PARTIT 

(+ PROTOCOL FORÇA MAJOR) 
 

En cas de pluja o condicions meteorològiques adverses l’àrbitre ha d’anar 

al partit SEMPRE. Si no fos necessari anar o si estigués ajornat el partit 

l’àrbitre rebrà avís d’un responsable del CTAFS (no confondre amb l’avís del 

Protocol de Força Major). Us facilitem recordatori de: 

PROTOCOL FORÇA MAJOR 

"Protocol de suspensió de partits per Força Major", és un protocol que permet 

als clubs gestionar un ajornament de manera que pugui evitar desplaçaments. 

 

per la nostra part, L'ÀRBITRE(S) HAN DE PRESENTAR-SE SEMPRE A LA 

INSTAL.LACIÓ. En cas que l'àrbitre(s) hagi de suspendre el partit: 

 

1) Detallar el motius de la suspensió segons el previst a Incidències - 

Suspensió del Partit. 

2) En cas que el protocol s'hagi activat per part dels clubs rebreu a la vostra 

intranet un correu amb un document com aquest: 

 

http://files.fcf.cat/documentos/107_2019-10-04_13:13:22.pdf  

 

en aquest cas heu de confirmar alhora de redactar el motiu de la suspensió 

coincideix amb l’exposar al document rebut. En cas de que la realitat que 

vosaltres contrasteu a les instal·lacions sigui diferent al que s’exposa al 

document heu de reflexar a l'acta amb detall. 

En cas que un mateix àrbitre tingui dos partits consecutius a la mateixa pista i 

que els DOS partits tinguin activat el Protocol de Força Major, podrem fer 

l’ajornament del dos partits si estar molt clar que les condicions de la pista no 

permetran disputar els partits. Si només esta activat el Protocol de Força Major 

per un dels dos partits consecutius haurem d’esperar a cada un dels partits. 

SUSPENSIÓ 

Quan fem una suspensió d’un partit hem de diferenciar clarament si el partit 

s’ha iniciat o no i s’ha indicar a l’acta: 

 

http://files.fcf.cat/documentos/107_2019-10-04_13:13:22.pdf


Si es una suspensió sense que el partit hagi començat hem de fer el 

següent: 

- Explicar el motiu de la suspensió a Incidències – Suspensió del Partit  

(pista amb aigua, no hi ha llum, un equip no te jugadors suficients, equip no 

presentat, pista ocupada, problemes instal·lació, etc.) 

- Inscriure en acta a tots els tècnics i jugadors presents en disposició de 

jugar SEMPRE i fer revisió de llicències (comprovació física). 

Si es una suspensió d’un partit iniciat hem de fer el següent: 

- Explicar el motiu de la suspensió a Incidències – Suspensió del Partit 

seguint aquest ordre: 

1. Minut de la suspensió 

2. Fet de la suspensió 

3. Incidents originats per la suspensió del partit 

4. Resultat provisional en el moment de suspendre el partit 

5. Ubicació i/o forma de reprendre el joc 

6. Ubicació i nombre de jugadors per part de cada equip en el moment de la 

suspensió 

7. Nombre de faltes per equip 

8. Si han fet us o no del corresponent Temps Mort 

 

REANUDACIÓ 

Quan es rebi la designació heu de comprovar si teniu accés a l’Acta Original a 

la Captura d’Actes i a la pantalla de Dades Generals de l’Acta: 

  

Les anotacions que fem d’un partit reanudat seran de la següent manera: 

- Afegirem a l’acta els jugadors i tècnics que ens facilitin els delegats i farem 

la corresponent revisió de llicències, no entrarem en qui pot o no pot 

alinear-se o qualsevol altre aspecte del reglament de competició. 

- Només anotarem el gols que es juguin a la reanudació, no hem 

d’apuntar el gols del partit origen. 



- Haurem de tenir en consideració les anotacions que puguin afectar el partit 

de l’acta origen: 

 

o Faltes de cada equip en el període. 

o Targetes grogues. 

o Temps morts utilitzats en el període. 

o Número de jugadors amb que s’inicia la reanudació de cada equip, i 

en cas que algun equip hagi de recuperar algun jugador per expulsió 

saber en quin minut s’ha de recuperar. 

 


