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Protocol per a realitzar el minut de silenci 

 

  

Segons es va comunicar a la reunió d'àrbitres de Superlliga i representants de Federacions 

Territorials, celebrada del 16 al 19 de setembre de 2005 a Palència, i les posteriors 

modificacions, el protocol per a realitzar el minut de silenci serà el següent: 

 

En els encontres amb speaker (per exemple tots els de Superlliga), el minut de silenci 

començarà amb el toc de xiulet del primer àrbitre  un cop el speaker hagi acabat la 

presentació dels jugadors que integren el sis inicial, i els dos equips estiguin correctament 

col·locats en camp propi, just abans de l'autorització pel primer servei.  

 

En els encontres sense speaker, com que no hi ha presentació individual dels jugadors, el 

minut de silenci començarà després d'autoritzar l'entrada dels dotze jugadors al camp i just 

abans de l'autorització pel primer servei.  

 

Consideracions importants: 

 

  

 Es col·locaran els jugadors segons consta en el full de rotació i es farà el reemplaçament pel 

lliure (si correspon). 

 

 El segon àrbitre repartirà la(les) pilota(es). El jugador al servei deixarà la pilota a terra al seu 

costat. 

 

 El lliure entrarà al camp abans de començar el minut de silenci.  

 

 La resta dels membres de l'equip (jugadors, tècnics, auxiliars, delegats...) hauran d'estar 

drets durant el minut de silenci.  

 

 Com que ja haurem saludat, una conducta irrespectuosa i ofensiva pot ser motiu de sanció 

(aquest és un cas poc habitual). 

 

El primer àrbitre farà el minut de silenci sobre la tarima arbitral, el segon en la seva posició al 

costat de l’equip al servei i l’anotador dret darrere de la taula d’anotació. 

 

Al final del minut, el primer àrbitre tornarà a fer sonar el xiulet. Immediatament després el 

jugador al servei agafarà la pilota i es donarà el senyal per efectuar el primer servei del 

partit. 
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