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Pendent aprovació en Assemblea General de Clubs 

 

 

REGLAMENT 
 

FORMAT I SISTEMA DE JOC: 

Es disputarà en un cap de setmana. 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 decidirà jugar a 7 o 8 ends (amb limit de temps), segons el nombre d’inscrits i disponibilitat de la 

pista. La classificació s’establirà per punts (2 partit guanyat, 1 empatat i 0 perdut), ends, pedres i 

diferència de pedres, en cas d’empat entre dos o mes equips el primer criteri serà els enfrontaments 

entre els equips empatats, si segueix l’empat contaran els jocs i les pedres. 

 

DATES I SEU:  

 
Novembre      

13-14  PUIGCERDÀ  JORNADA LLIGA CATALANA  PPUIG  

 

 
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. Llicència de dia és x jugador x 

jornada de lliga. 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 l’últim partit. Els equips poden ser mixtes. 

 
INSCRIPCIÓ: 200€ 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 temini per formalitzar la inscripció finalitza el DIUMENGE 31 OCTUBRE (23:59h.) havent 

realitzat la transferència bancària de l’import total de 350,00 Euros al compte de la FCEH (la Caixa 

ES80 2100 1333 45 0200048072) i enviant per correu electrònic el formulari d’inscripció. 

 

 

 

16a LLIGA CATALANA DE CLUBS DE CÚRLING 

Temporada 2021-2022 
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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. 

 

Formulari inscripció 

Nom de l’equip:  

Nom del jugador/a Núm. llicència  

  

  

  

  

  

  

 
Email: info@fceh.cat 

 

PROTOCOL COVID: 

L’entrega de la documentació es farà a través de l’enllaç  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1P6-DRF_69qGUB35XaGs-pj-

g3l30TWxkPpBN3ceA0pawvQ/viewform?usp=pp_url 

 

1. Certificat Responsable Equip (Adjunt) 

2. Certificat Responsable Individual (Adjunt)  

 

Sense aquests documents degudament emplenats i signats NO ES PERMETRÀ LA PARTICIPACIÓ. 

Fins les 17:00 hores del dia 10 DE NOVEMBRE DE 2021. 
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