
  

 

11a LLIGA CATALANA CLUBS DE 

CURLING 

Temporada 2015-2016 

Reglament  
 
FORMAT I SISTEMA DE JOC: Es disputarà durant 5 diumenges on cada equip jugarà 2 o 3 partits, segons el 
nombre d’inscrits es decidirà el sistema, sempre donant preferència al «Robin» (tots contra tots) encara que 
pugui ser amb dos grups i després semifinals i finals. 
 
Es jugarà a 7 ends amb un límit de temps de 100 minuts, un cop hagi tocat la campana només es podrà acabar 
l’end en joc. La classificació s’establirà per punts (2 partit guanyat, 1 empatat i 0 perdut), ends, pedres i diferència 
de pedres.  
  
  
DATES I SEU:  
1ª jornada 8 de novembre 2015      (Puigcerdà)  
2ª jornada 13 de desembre 2015      (Puigcerdà) 
3ª jornada 24 de gener 2016      (Puigcerdà) 
4ª jornada 21 de febrer 2016      (Puigcerdà)  
5ª jornada (data a determinar)      (Puigcerdà)  
 
 
EQUIPS PARTICIPANTS: Es podran inscriure tots els equips catalans que pertanyen a clubs de la FCEH. Tots 
aquests jugadors han de tenir vigent la llicència catalana o bé adquirir la llicència de dia. També s’hi podran 
inscriure els clubs andorrans. 
  
JUGADORS: Es poden inscriure un màxim de 6 i un mínim de 3 jugadors per equip. Es poden inscriure jugadors 
que no hagin participat anteriorment amb un altre equip  fins la penúltima jornada. Els equips poden ser mixtes. 
  
INSCRIPCIÓ: 100€ per equip. A més cada equip ha de pagar una fiança de 150€ que li serà retornada al final de 
la competició si no ha comès cap infracció. El pagament dels 250€ per equip, s'ha de formalitzar ABANS DEL 23 
D’OCTUBRE amb una transferència bancària al compte de la FCEH (la Caixa 2100-2890-47-0200054549) i 
enviant per fax o mail el formulari d’inscripció adjunt. 
  
ARBITRATGE I SANCIONS: No hi haurà àrbitre oficial. Qualsevol problema el pot resoldre el Comitè de Curling 
de la FCEH. Si algun equip està en desacord podrà fer una reclamació enviant una carta a la FCEH abans de les 
21h del dimarts a la data del conflicte. El Comitè de Disciplina de la FCEH decidirà.  
 
Es sancionarà la falta de puntualitat a l’hora de començar el partit. Si un equip arriba 5 minuts tard quan hagi 
començat a contar el rellotge perdrà el primer end per 3 pedres i no tindrà el “hammer” en el segon. Si un equip 
arriba 15 minuts tard, perdrà el partit per 7 pedres, 4 ends en contra i 0 a favor, a més perdrà la fiança i s’até a 
una possible sanció del comitè de disciplina de la FCEH. 
 
  
CLASSIFICACIÓ: L’equip classificat en primera posició, serà considerat campió de Catalunya. 
Els dos primers equips classificats podran disputar la Liga Española y el tercer i quart equips podran disputar la 
Copa España. Ambdues competicions organitzades per la FEDH. 
 
 
 

 

 

 



  
 

 

 

 
Formulari inscripció 

Nom de l’equip:  

Nom del jugador/a Núm. llicència catalana 

  
  
  
  
  
  

 
Email: cristina.orea@fceh.cat • Fax: 93 237 85 26 


