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El Delegat d’Equip 

 
Tal com el reglament ens indica el delegat d’equip no podrà ser inscrit en el quadre 

de participants ni podrà seure a la banqueta. 
 

 Si un equip presenta delegat d’equip, actuarem de la següent manera: 
 

1- Comprovarem, com per a qualsevol participant, la seva documentació (només 

acceptarem els degudament acreditats: llicència més document d’identificació). 
 

2- Com que no l’inscriurem en el quadre de participants, anotarem en les 
observacions de l’acta que l’equip “X” presenta delegat Sr. “Y”. Escriurem el nom 
complet del delegat però no el número de D.N.I. 

  
 On situarem aquest delegat? 

 
La seva ubicació serà en cadira individual situada darrere la banqueta de cada equip. 
En el cas que darrere la banqueta no hi hagués espai, se situarà en cadira al costat de 

la taula d’anotació. 
 

Recordem que el delegat d’equip està sotmès a la disciplina del partit, no podrà 
interferir en el joc i romandrà assegut tot el partit. 
  

No pot dirigir els canvis de jugadors, ni intervenir en els temps morts, etc.  
 

En els canvis de camp anirà de la cadira destinada per a ell en un camp a la de l’altre 
camp i per abandonar la seva ubicació haurà de demanar permís a l’equip arbitral. 

 

Si el delegat surt de les seves funcions, ja sigui duent a terme tasques que no li estan 
permeses o bé amb una conducta incorrecta, l'àrbitre l'indicarà que marxi de la zona 
de joc (sense targetes a competicions FCVB) i llavors el delegat haurà d'anar a la 
graderia on continuarà sent un membre participant en el partit. 
Si el motiu de l'expulsió és una conducta grollera, insults o agressió, l'àrbitre adjuntarà a 
l'acta del partit l'informe corresponent.  
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