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Reglament  
 
FORMAT I SISTEMA DE JOC: Es disputarà durant 4 diumenges on cada equip jugarà 2 partits 

(excepcionalment 3), 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 8 ends sense 

limitació de temps, però es demana jugar ràpid.  

Els membres del comitè de curling poden intercedir per demanar rapidesa. Es sancionarà la falta de puntualitat a 

l’hora de començar el partit. 

  
DATES I SEUS (SEMPRE A PARTIR DE LES 8:00H):  

1ª jornada 17 novembre 2013      (Puigcerdà)  

2ª jornada 9 desembre 2013      (Puigcerdà) 

3ª jornada 19 de gener 2014      (Puigcerdà) 

4ª jornada 9 de febrer 2014      (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.  

  
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: 150,00 € per equip. El preu no inclou el sopar que es pugui fer el dissabte abans de la 3ª o 4ª 

jornada. La inscripció s'ha de formalitzar ABANS DEL 31 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 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. 

  
CLASSIFICACIÓ: L’equip classificat en primera posició, serà considerat campió de Catalunya 

 

Formulari inscripció 

Nom de l’equip:  

Nom del jugador/a Núm. llicència catalana 

  
  
  
  
  
  

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


