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PROTOCOL ENTRADA A PISTA REIVINDICATIU: NO A LA VIOLÈNCIA 
 
 
Degut a l’atac violent sofert la passada jornada envers un àrbitre del C.C.A.H.P. de la Federació 
Catalana de Patinatge, com a mesura reivindicativa del col·lectiu d’àrbitr@s, s’ha acordat un 
protocol d’entrada a pista de forma conjunta. 
 
Amb la intenció de fomentar el respecte entre jugadors, àrbitr@s, assistents dels equips i públic en 
general, l’entrada a pista serà conjunta. 
 

 Un cop realitzat l’escalfament dels equips, i de l’àrbitr@, tots/es el jugadors/es sortiran de 
pista i es col·locaran a la/les porta/es d’accés a la mateixa, amb les mascaretes 
correctament col·locades. 

 Seguidament entraran conjuntament, encapçalant la marxa l’àrbitr@ seguit dels/les 
jugadors/es de cada equip, fins arribar al punt central de la pista. 

 L’arbitr@ es col·locarà just en el punt central, i els/les jugador/es de cada equip es 
col·locaran lateralment a banda i banda de l’àrbitr@. 

 Un cop tots/es estiguin ben col·locats/des, l’àrbitre farà sonar el xiulet per tal que tots/es 
els/les jugadors/es i l’àrbitr@ facin el gest de salutació en direcció a la zona de públic. 
 

 
 

 Un cop realitzada la salutació, els jugadors/es deixaran la formació de salutació sense 
saludar-se entre ells/es, respectant el Protocol Covid vigent a les competicions de la 
Federació Catalana de Patinatge. 

 En el moment que quedi anul·lat el Protocol Covid, els/les jugadors/es de l’equip visitant, 
desfilaran per davant de l’àrbitr@ i jugadors/es locals, saludant a tots els presents en la 
formació. 

 Un cop desfilat tot l’equip visitant, els/les jugadores de l’equip local desfilaran i saludaran a 
l’àrbitr@, que correspondrà la salutació. 

 
Així mateix, els àrbitr@s podran lluir un braçalet / llaç BLANC com a mostra de rebuig a la 
violència en l’esport en general, a l’hoquei patins en concret, i especialment en suport al 
company agredit la passada jornada. 
 
 
 



 

Amb el suport de: 
 

 

 
 
 
Aquest protocol de salutació es va instaurar a les categories més petites de les competicions de la 
Federació Catalana de Patinatge fa unes temporades, per tal de fomentar el respecte i 
companyerisme entre jugadors/es, i a mode formatiu, per comprendre que l’àrbitr@ és un 
component més per tal de poder disputar un partit d’hoquei patins. 
 
La vigència d’aquest protocol, serà indefinida, per tal que quedi instaurat a totes les 
competicions. 
 
Des de la Federació Catalana de Patinatge, a través del Comitè Català d’Hoquei Patins, 
Secretaria General i Comitè Català d’Àrbitres d’Hoquei Patins, s’està treballant en la creació 
d’una Comissió Antiviolència. 
 
Tot i estar en fase de creació, la primera acció serà la publicació i difusió, a la pàgina oficial de la 
Federació Catalana de Patinatge (www.fcpatinatge.cat) i a les xarxes socials on te presència la 
Federació Catalana de Patinatge, d’un manifest en contra de la violència (física i/o verbal) en el 
mon de l’esport, i més concretament en l’hoquei patins, al col·lectiu d’àrbitres i donant suport al 
company agredit la passada jornada. 
 
 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

http://www.fcpatinatge.cat/

