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MESURES FINAL DE TEMPORADA 2019-2020 

PER LA PANDÈMIA DEL COVID-19 
 

 

Després de l’anunci de la suspensió de totes les activitats esportives arran del decret 
d’estat d’alarma pel Covid19, estem en disposició de fer públiques les mesures adoptades 

per al tram final de la temporada d’hoquei patins pensant sempre en posar per davant la 
seguretat dels nostres esportistes. 
 
Atès que l’hoquei patins és un esport col·lectiu que es practica majoritàriament en recintes 
tancats de format indoor ens situa en un escenari, com també en la resta d’esports 
col·lectius, que ens permet preveure un retorn a la normalitat en una fase avançada del 
procés de desconfinament pel coronavirus. 
 
Preveient que no es puguin celebrar sessions d’entrenament ni partits en condicions 
òptimes abans de la finalització de la Temporada 2019-2020, això ens permet adoptar 
algunes mesures que han estat aprovades per l’òrgan de govern de la Comissió Permanent 
del Junta Directiva de la FCP a partir de la proposta presentada per aquest òrgan tècnic 
d’hoquei patins. 
 

Així doncs, després d’una anàlisi exhaustiva amb totes les variables sobre la situació actual 
entenem que de la decisió més assenyada, mesurada, equitativa i ponderada és  donar 
per acabades les lligues que comportin ascensos i sense descensos amb els 
resultats i classificació de la primera volta. 
 

- Ascendiran només els equips classificats en posició d’ascens directe, o sigui el 

primer classificat de cada grup, no hi hauria descensos ni es faran playoffs 

d’ascens/descens a cap categoria.  

 

- En els grups en els que el primer classificat no pogués materialitzar l’ascens per 

tenir un equip a la categoria superior, pujarà el següent equip classificat a la 

finalització de la primera volta que pogués ascendir.  

 

- Si un equip sènior (masculí/femení) en posició de descens no pogués inscriure’s en 

aquesta categoria per a la temporada vinent per la raó que fos, no podrà en cap 

cas transmetre el dret a un altre club i la plaça quedaria vacant.  

En canvi si podrà utilitzar la plaça de la categoria inferior (la categoria a la que 

baixaria acabant la competició amb el resultat de la primera volta de la lliga) i també 

podrà transmetre aquesta plaça si no la pot inscriure. (*)  

 

(*) Per exemple, si un equip de la OK NCAT estava classificat últim del grup 2 (li 

tocaria descendir) i no pogués fer inscripció la temporada 2020-21 a Nacional 

Catalana un altre cop, no podrà transmetre aquesta plaça a un altre club, però sí 

que podrà fer la inscripció a 1a Catalana o transmetre aquesta plaça de 1a Catalana.  

 



 
 

- Com a resultat de la decisió d’eliminar els descensos en no haver acabat la 

temporada, les competicions que vegin augmentat el nombre d’equips hauran de 

jugar en base a un calendari que haurà d’incloure setmanes amb doble partit 

repartides durant la temporada, sempre complint amb la normativa vigent del límit 

de partits per cap de setmana.  

 

- El nombre de ascensos i descensos la temporada 2020-21 s’ajustaran per tornar 

a l’estructura de competició prevista. En previsió que es puguin produir nous 

confinaments o noves interrupcions de la competició durant la temporada 2020-21, 

les bases contemplarien per el cas en que hi hagués interrupcions, acabar les lligues 

al final de la primera volta i, en el cas de que fos possible, continuar la segona volta 

dividint els grups de cada competició en nous grups. (**) 

 

A continuació es concreta com queda cada competició:  

 

- Lliga Copa Federació i Lliga Copa Catalana.   

Es dona per acabada temporada i s’utilitzarà el mateix sistema de competició la 

temporada vinent.  

 

- Lligues preferents mixtes (aleví, infantil, juvenil i júnior).   

Donar per acabades les lligues preferents, tancar les classificacions al final de la 

primera de la volta i estudiar la possibilitat de fer Campionats de Catalunya a l’inici 

de la temporada vinent. Els equips que anirien a aquests serien la categoria que ha 

guanyat el dret, malgrat aquell equip hagi canviat de categoria per l’edat. 

 

- Lligues femenines de base.  

FEM17  

Tancar la lliga amb la classificació de la primera volta i estudiar la possibilitat de fer 

Campionats de Catalunya a l’inici de la temporada vinent. Els equips que anirien a 

aquests serien la categoria que ha guanyat el dret, malgrat aquell equip hagi canviat 

de categoria per l’edat. 

FEM15-13-11.  

Aplicar el mateix criteri que la FEM17.  

MINIFEM.  

Donar la temporada per acabada.  

 

- LLIGA OK23 

Tancar la classificació al final de la fase regular amb ascens a 2a Catalana pel primer 

classificat.  

 

- COPES DE LA LLIGA. 

S’anul·len tant la masculina com la femenina, no hi ha ascens de tercera a segona 

via copa.  

 

(**) el detall per a cada competició s’explicarà a les Bases de Competició de la 

propera temporada.  

 

 

 



 
 

LLIGUES SÈNIOR 

- NACIONAL CATALANA (MASC I FEMENI)  

Tancar la classificació amb la classificació de la primera volta de la segona fase amb 

l’ascens del primer classificat i sense cap descens a 1a Catalana.  

 

- 1a i 2a CATALANA (MASCULINA I FEMENINA) I TERCERA CATALANA MASCULINA  

Tancar la classificació amb els resultats de la primera volta. Pugen de categoria el 

primer classificat de cada grup. No hi ha playoff d’ascens pels restants equips ni 

descensos. 

 

 

 

COMITÈ CATALÀ D’HOQUEI PATINS 

Barcelona, 17 d’abril de 2020 

 

 


