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DELEGAT/DA 

 

Us recordem allò que contempla el REGLAMENT INTERN de la LLIGA COMARCAL FUTBOL-
7 pel que fa a la figura dels delegats: 
 

• Art. 7.3.- És obligatori que cada equip tingui un delegat que haurà de tramitar la 
corresponent fitxa. 

• Els delegats dels equips són els responsables que a les banquetes no hi hagi cap 
persona que no disposi de la fitxa reglamentària.  

• Els delegats dels equips són els responsables que un jugador expulsat abandoni el 
terreny de joc i no pugui seure a la banqueta. 

• A la mitja part del partit, el delegat de cada equip té dret a revisar les fitxes de 
l’equip contrari, fent constar a l’acta arbitral, si és el cas, la seva disconformitat. En 
cas que algun delegat no fes ús d’aquest dret, el Comitè corresponent no 
acceptarà cap reclamació* posterior en aquest sentit. 

• Els delegats estan obligats a informar-se de les decisions i acords del Comitè de 
Competició davant de qualsevol incidència. Els acords del Comitè seran publicats 
el divendres de cada setmana. El Consell Esportiu del Garraf no es fa responsable 
que els delegats d’equip es mirin o no la informació penjada a la pàgina web, cosa 
que pot fer incórrer en alineació indeguda o qualsevol altre incidència. Per últim, 
s’intentarà notificar via e-mail no essent un eximent la possible no notificació i per 
tant d’incompliment de la possible sanció pel desconeixement de la mateixa. 

 
Cal tenir en compte que el delegat/da és la persona de màxima responsabilitat fora del 
terreny de joc (actuacions prèvies i posteriors al partit) així com del comportament dels 
membres i acompanyants del seu equip. 
Si en algun encontre no hi ha delegat/da, les seves funcions seran assumides per  
l’entrenador/a  o, en absència també d’aquest, pel capità de l’equip. 
Tot jugador que tramiti, també,  fitxa de delegat ha de tenir en consideració que 
qualsevol sanció que se l’imposi no l’inhabilita només per l’activitat sancionada, sinó 
també per qualsevol altra activitat desenvolupada en l’àmbit de la competició. 
 
*Excepte aquelles que demostrin la condició de federat d’un jugador 

 
 
Vilanova i la Geltrú, desembre 2022 


