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I.- Preàmbul:
El present text té com a finalitat desenvolupar i modificar la Normativa Especial de la Lliga
Catalana de Horseball aprovada en el seu dia, adequant-la a la legislació vigent, amb
l’experiència i la realitat de la pràctica de l’esport del Horseball a Catalunya.
II.- Introducció:
El conjunt de normes aplicables a la Disciplina del Horseball a Catalunya està format per
quatre seccions bàsiques:
Secció I, Al respecta dels esport hípics en general, s’ha de tenir present els reglaments
emesos des de la RFHE, en concret, el Reglamento General (RG), el Reglamento
Disciplinario (RD) y el Reglamento Veterinario (RV).
Secció II, els Estatuts de la Federació Catalana d’Hípica.
Secció III, Respecta a les normes de joc del horseball, es d’aplicació el Reglamento
Horseball de la RFHE i per extensió el Reglament Internacional de joc (Sport Rules)
aprovat per la Federació Internacional de Horseball.
Secció IV, La Normativa Especial per a Competicions de Horseball.
Aquesta Normativa Especial de la Competició pot ampliar alguns aspectes de les anteriors per
adequar-les a las necessitats catalanes, però tots aquells aspectes que la present normativa
no contempli es regiran pel que estableixen los normes en vigor ressenyades anteriorment .
III.- Definicions:
a) Reglaments Generals RFHE:
RG: Reglament General
RD: Reglament Disciplinari
RV: Reglament Veterinari
b) Reglament específic del joc de la RFHE, Reglamento Horseball (RHB), es el reglament de
la Disciplina de Horseball, aprovat per la RFHE i vigent a cada moment.
c) Reglament Internacional de Horseball de la FIHB (FIHB Sport Rules). Reglament específic
del joc del Horseball, aprovat per la FIHB i vigent a cada moment.
d) Lliga Catalana de Horseball: Competició oficial de la RFHE, sota jurisdicció de la FCH, i
d’abast en tot el territori català, conformada per un conjunt de competicions anomenades
jornades de Lliga, els resultats acumulats de les quals proporciona els guanyadors de cada
categoria.
e) Jornada de Lliga: Competició per equips, d’un o més dies de durada, que forma part de la
Lliga Catalana. Organitzada en un mateix lloc i sota el control de un mateix CO. Es faran
diversos partits que poden ser de varies categories.
f) Comitè Esportiu: Estarà composat pel Vocal que en serà el president, pel Responsable
Esportiu de la Lliga i pel Coordinador d’Àrbitres. Han de proposar a la Vocalia i/o comissió
de Clubs el programa d’activitats i competició en totes les categories i de les Seleccions
Catalana. El coordinador de Seleccions proposarà la llista dels Seleccionadors i el
programa d’activitats a la vocalia, es debatrà prèviament al comitè. Totes les activitats a
fer les proposarà el responsable o coordinador de cada departament, es debateren al
comitè i es farà la proposta a la vocalia i/o comissió de clubs.
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g) Responsable esportiu de la Lliga: Membre de la Comissió Esportiva designat per la
Vocalia, encarregat de l’organització de la Lliga. Ha de proposar el programa d’activitats i
competició a la Vocalia i/o a la comissió de clubs, debatut prèviament al comitè esportiu.
h) El Coordinador d’Àrbitres o Comitè d’àrbitres: es l’encarregat de procurar per la formació
dels àrbitres i de la seva coordinació, pel bon desenvolupament de les jornades. Proposa
el nomenament dels àrbitres a la Vocalia. Es designat per la Vocalia. Si hi ha jurat de
camp nomena el seu president o pot presidir-lo. Haurà de proposar a la Vocalia els
nomenaments.
i)

Delegat Federatiu: Màxim representant de la FCH en una competició o jornada de Lliga.
Segons la federació, obligatòriament, ha d’estar en possessió del títol de jutge, Supervisor
o d’àrbitre, Nacional o Autonòmic de Horseball. Les seves funcions, estan descrites a
l’article 149 del RG. És nomenat per la FCH a través de la Vocalia.

j) Comitè de Supervisió (equival a les feines del “jurado de campo”): Comitè creat
temporalment per a cada competició o jornada de Lliga. Les seves atribucions estan
descrites a l’article 8-a del RHB, i estarà format per un president, que pot ser el Delegat
Federatiu i un àrbitre que realitzarà les tasques de President del Jurat de Camp.
k) Comitè d’Apel·lació, estarà composat pel Delegat Federatiu, President del Jurat de Camp i
els dos supervisors assistents a la jornada.
l)

Comitè Organitzador (CO): Club o entitat encarregada de l’organització d’una competició
de Horseball. Les seves obligacions estan descrites a l’article 28 del RHB i en art 2
d’aquest reglament.

m) Secretaria de competició: Forma part del Comitè Organitzador i s’encarrega de la part
administrativa d’una jornada o competició (inscripcions, cobraments, pagaments, actes,
cronometratge, speaker...). Ha d’estar integrada per persones majors de 18 anys.

IV.- ELABORACIÓ:
Aquesta normativa ha estat elaborada per la Federació Catalana d’Hípica a través de la
Vocalia de Horseball i amb la col·laboració dels clubs catalans de horseball, i s’han utilitzat
els reglaments internacional, espanyol, les normes especials catalanes així com els acords de
les reunions de la Comissió de clubs de Horseball existents fins al moment de recopilar dita
normativa en el present text refós.
Aquesta nova normativa s’ha presentat a la Comissió de Clubs de Horseball Catalans per la
seva aprovació en data 03.06.2019, a fi de poder-la presentar al Junta Directiva de la FCH,
per la seva acceptació i entrada en vigor definitiva.
Tota referència a jugadors, àrbitres, entrenadors, representants i d’altres es considerarà tant
del gènere masculí com femení.
V.- DEROGACIONS I ENTRADA EN VIGOR:
Aquesta normativa un cop sigui validada per la Junta Directiva de la Federació Catalana
d’Hípica, entrarà en vigor al finalitzar la temporada 2018-2019. es a dir, a partir del dia
01.07.2019.
La present normativa anul·la totes les normes i acords de la Comissió de clubs de Horseball
anteriors a la seva validació.
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VI.-NORMES ESPECIALS:
1. Participació i inscripció
1.1- Tot club o entitat que vulgui participar en qualsevol competició oficial i, en especial a la
Lliga Catalana de Horseball haurà d’estar degudament inscrit al registre d’ entitats esportives
de la Generalitat de Catalunya i haver pagat la seva quota federativa anual de club, a la
Federació Catalana d’Hípica.
1.2 - Cada club o entitat, per tal de formalitzar la inscripció dels seus equips haurà d’
inscriure un mínim de 5 jugadors en la categoria de Sèniors Mixta de primera i 4 en la resta
de categories, amb un màxim de 10 jugadors, així com els cavalls corresponents per formar
equip i categoria.
1.3 - La inscripció a la Lliga haurà de disposar de les dades següents:
A) Respecta del jugadors: el nom, cognoms, data de naixement, número de llicència
federativa, dues fotografies mida carnet, full de revisió mèdica, quan sigui obligatori, i
categoria a la qual s’inscriu (veure anex).
B) Respecta dels cavalls: s’ha de presentar el LIC, passaport amb targeta de validació, o be
llibres d’origen, el Certificat d’alçada en cas de ponis i la llicència federativa corresponent.
C) Per els jugadors menors de edat, es podrà presentar un full d’autorització dels pares o
representants legals, juntament amb l’autorització de cessió de drets d’imatge que es pugui
donar en el transcurs dels partits oficials de la Lliga Catalana de Horseball.
D) Respecta dels equips, aquests hauran de presentar dues equipacions diferents. La habitual
i una segona (mes clara o be mes fosca) que hauran de portar a les jornades a fi d’evitar
confusió amb l’equip contrari, quan siguin “visitants”.
1.4 - Abans de començar la Lliga (1 mes aprox.) cada club farà un llistat amb el nom dels
seus jugadors, la seva data de naixement, la categoria a la qual s’inscriuen i nombre de
Galops. També presentarà les fitxes d’inscripció de cada jugador a la lliga i juntament amb
les llistes, es donaran al responsable de la Org. Esportiva de la lliga, que en prendrà nota i
portarà les fitxes a la FCH. Aquestes llistes poden ser públiques i les poden sol·licitar els
clubs. Es podran modificar durant la temporada, però els clubs tindran la obligació de portarla de nou quan hi hagin canvis, noves incorporacions i baixes.
1.5 - A la primera jornada de una competició els jugadors nous, en aquesta competició,
presentaran el DNI i fotocòpia del DNI, la llicència (més la fotocòpia) o un comprovant, per
poder-ne comprovar les dades. També la fitxa d’inscripció a la temporada o resguard segellat
per la FCH, si ja s’havia presentat la fitxa a la Organització de la lliga. Aquests documents es
podran demanar en altres jornades.
1.6 - La participació de cadascun dels equips en cadascuna de les jornades de Lliga implica el
pagament dels drets d’inscripció i de competició. Els preus els proposarà la FCH a través de la
Vocalia de Horseball a la Comissió de Clubs.
1.7 - Les inscripcions dels jugadors i cavalls a les jornades hauran de ser formalitzades (full
d’inscripció per equip, veure model en l’annex, amb el número del dorsal correcte del dia del
partit), controlades, comprovades i acceptades pel Delegat Federatiu, Vocal o per la persona
assignada per ells.
S’hauran de fer abans de la jornada, el dimecres abans, i enviades per email al responsable
de la lliga. Tramitades des de el programa de gestió esportiva de la Lliga, i es traspassaran a
les actes dels partits. Informant posteriorment als àrbitres o delegats i/o a la taula
d’anotacions de qualsevol anomalia acceptada, per poder informar l’equip contrari i demanar
la seva acceptació.
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Des de la Organització de la lliga es portarà control dels jugadors per equip, de cada jornada,
així com dels delegats d’equips, i entrenadors.
1.8 - En el moment de les inscripcions a la jornada s’ha de presentar pels genets: fitxa
d’inscripció a la temporada o resguard segellat per la FCH, DNI, la llicència federativa o un
certificat de la federació (sempre que l’organització de la lliga no en tingui constància, des de
la inscripció a la lliga del jugador) . Pels cavalls: LIC o passaport al dia de la vacunació i de
les revacunacions inicials, is Si els veterinaris o la Federació (FCH) no indiquen altres, i el
certificat d’alçada quan sigui necessari, sempre que l’alçada del cavall estigui limitada per la
categoria del genet.
Tot això és totalment obligatori de presentar pel primer dia de competició. Si no, s’ha
d’aportar al Vocal o persona delegada per ell (normalment el responsable de la Organització
de la lliga), l’acreditació corresponent de les dades donades, en el termini d’una setmana, la
següent al partit.
1.9 – Els equips que no presentin les inscripcions com a màxim el dijous de la jornada,
pagaran en concepte de sanció a la organització de la lliga, la quantitat de 50€ (cinquanta
euros) per dia de retard. Fins que el club sancionat no abona aquestes quantitat, no podran
jugar cap equip del club.
1.10 - Es farà una llista publica (a la web es podrà consultar) dels equips que han presentat
les inscripcions, seran penalitzats els equips que no la presentin.
1.11 – Tot jugador que vulgui jugar en la Lliga catalana, ha de acreditar els galops necessaris
para jugar: 3 galops per Poussins i 4 per la resta de les categories. Aquests galops es
reflecteixen en el CT, si no estiguessin reflectits, s’haurà de sol·licitar un comprovant a la FCH
conforme s’està en possessió d’ells.
1.12 – Tot club, equip i jugadors que s’inscriguin a la Lliga, accepten i hauran de complir
aquesta normativa i els seus anexos, i els reglaments autoritzats pel Comitè Esportiu.
1.13 – La organització de la Lliga és assumida per Federació Catalana d’Hípica a través de la
Vocalia de Horseball amb la col·laboració dels clubs organitzadors de les jornades. El
pagament de la inscripció dels equips a la Lliga es farà en un sol cop. El últim dia vàlid pel
pagament es comunicarà al Clubs amb antelació suficient.
1.14- Cada any es podrà fer un recull de normes, d’obligat compliment pels clubs
participants, que poden complementar aquesta normativa i que seran validades per la Junta
Directiva de la Federació Catalana d’Hípica.

2. Organització d’una jornada
2.1 - El club organitzador de la jornada de Lliga haurà de tenir en perfectes condicions els
elements següents:
2.2 - Pista reglamentària tal com estableix el Reglament de la RFHE. Tant de joc com
d’escalfament.
2.3 - Els fons de les pistes hauran d’estar totalment protegits per inflables reglamentaris.
2.4 - El terreny de joc i la pista d’escalfament, hauran de disposar dels drenatges correctes i
no provocar pols en excés. El tipus de terra i el gruix, seran adequats per la practica del
horseball (sense provocar que els cavalls patinin, i que no sigui excessivament tou per no
provocar lesions tendinoses als cavalls).
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2.5 - Les tanques o delimitacions laterals del terreny de joc, després de la zona de seguretat,
han de ser de una alçada mínima de 1,20m i no permetre el pas de uns ponis tipus A de
1,07m, com a mínim amb una barra a uns 60/90cm de alçada.
2.6- Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil per a “esdeveniments esportius”
contractada degudament amb la Federació per part del organitzador.
2.7 - S’haurà de tenir contractada i estar-hi present una ambulància. En cas d’un
qual l’ambulància hagi de marxar de les instal·lacions del club organitzador,
competició fins que n’arribi una altra o torni la mateixa. Es demana als clubs
temps es minimitzi al màxim. Aquestes despeses, en les jornades de Lliga, les
Organització de la Lliga. sempre que no ho assumeixi l’organitzador, p.e. en fires.

accident pel
s’aturarà la
que aquest
assumirà la

2.8 - El control veterinari s’ha de passar en un terreny d’idèntiques característiques que la
pisat de joc (aprox. de 30mx4m). S’ha de disposar de una taula i unes cadires separada del
públic, per fer les inscripcions (amb protecció del sol i de la pluja ). Una persona de la
organització, major de 18 anys, per fer les inscripcions i porti la secretaria de la competició.
Disposar de un mesurador amb nivell o similar per comprovar l’alçada dels cavalls. Disposar
de un punt de corrent elèctrica, i de 3 cons per marcar el pas dels cavalls.
2.9 – Es disposarà d’una cadira per a l’àrbitre lateral a una alçada entre 1’5m i 2m. Millor si
és protegida de la pluja i el Sol. La situació de la cadira es recomana que fos fora de la pista o
just a la tanca si hi ha prou espai de seguretat.
2.10 - Cavalls degudament preparats i equipats a disposició dels àrbitres dels partits (sella,
brida, protectors o venes, recollidor i control veterinari passat), amb un mosso que se’n faci
càrrec durant tota la competició.
2.11 - Terreny de joc amb budes inflables.
2.12 - Tenir correctament marcades i ben senyalitzades les distàncies del mig del camp i els
5m, 10 i 15m, que són a 7,50; 12,50 i 17,50m del fons del camp, així com disposar de 4 cons
alts per marcar la zona de touche.
2.13 - Una persona major de 18 anys perquè compleixi les funcions de l’encarregat de pista i
a disposició del Delegat Federatiu i/o el Vocal i del Comitè de supervisió i dels àrbitres (jurat
de camp).
2.14 - Una taula i cadires per els anotadors de les actes, protegida del sol i la pluja, separada
del públic i amb total visibilitat del camp de joc i que disposi de un punt de corrent elèctrica.
Una o millor dues persones majors de 18 anys de la organització
per portar el
cronòmetre/marcador i fer les anotacions de les actes dels partits. . Es recomana que el
responsable de l’anotació sigui un supervisor i els que portin el crono/marcador siguin arbitres
assignats.
2.15 - S’ha de disposar d’un marcador amb cronòmetre pels temps morts.
2.16 - Disposar a la taula d’anotacions de la reglamentació.
2.17 - Es recomana que hi hagi un sistema de megafonia que pugi utilitzar un locutor del CO,
per animar i explicar els partits i les seves normes.
2.18 - El club o entitat on toqui disputar-se una jornada de Lliga, no pot, sota cap concepte,
ajornar la mateixa. Aquesta decisió solament la pot prendre el Delegat Federatiu i/o el Vocal
de Horseball de la FCH.
2.19 - Actuacions en cas de mal temps:
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A) Si plou durant els dies abans de la jornada, fins el dia abans a la tarda, es podrà anular la
jornada si la quantitat d’aigua caiguda fa impracticable el terreny de joc, o si el Meteocat
informa de tempestes també pel dia de la jornada.
B) Si hi ha una tormenta forta que fa impracticable el terreny de joc a consideració del
responsable del club abans de les 7 matí, avisarà al Delegat Federatiu o president del comitè
Supervisor que actuarà, si és possible juntament amb el comitè de Supervisió i representant
d’àrbitres.
C) Si comença a ploure després de les 7h s’aplicarà el art.2.18 quan el delegat o supervisors
hagin arribat al lloc de la jornada.
2.20 – Premsa. El club organitzador ha de facilitar la labor del la premsa identificada i
acreditada.
2.21 - Tota persona que entri al camp de joc ha de tenir una llicencia federativa en vigència.
2.22 - També s’ha de reservar una zona independent del públic, amb bona visibilitat del joc,
perquè els mitjans de comunicació pugin fer correctament la seva feina.
2.23 – El Comitè Organitzador (CO) de una jornada ha de facilitar i cobrir les dietes dels
àrbitres, delegat federatiu i supervisors. Aquestes dietes, en les jornades de Lliga Catalana de
Horseball, les assumirà la Organització de la Lliga que les compensarà als Oficials.
2.24.- Tot club, entitat o Comitè Organitzador (CO) de una jornada és el responsable de tenir
un Veterinari durant el transcurs de tota la jornada, per fer les funcions del control veterinari i
les assistències als àrbitres, pel control de les possibles lesions dels cavalls durant els partits.
En les jornades de Lliga Catalana de Horseball ho assumirà la Organització de la Lliga.
3. Categories
3.1 - La Lliga Catalana de Horseball disposa de les següents categories:
Sub. 8 (Mosquits)
Sub. 10 (Poussins)
Sub. 12 (Benjamins)
Sub. 14 (Mínims)
Sub. 16 (Cadets)
Sèniors Mixta
Sèniors Femení
3.2 - En les categories Sèniors Femení i Mixta, es podran crear tantes divisions (primera,
segona, tercera, etc.) com equips estiguin inscrit. Tenint en compte que es recomanable i
s’ha de procurar que cada divisió estigui composada per 6 equips.
3.3 - Per inscriure els jugadors en cada categoria, es tindrà en compte l’any de naixement
dels jugadors.
L’edat màxima per determinar la categoria, és l’any en què s’acaba la competició a 31 de
desembre, tenint els anys complerts o per complir aquell any (any natural).
3.4 - Abans de l’inici de la lliga, es confeccionaran els equips que hi participaran, tenint en
compte les categories (edats dels jugadors) i les mides dels cavalls.
3.5 - Els clubs presentaran la llista dels jugadors i cavalls, que es donarà al Responsable
d’Organització Esportiva de la Lliga, qui ho presentarà al Comitè Esportiu per la seva
valoració, abans del final del mes de Setembre.
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3.6 - Es recomana que la Lliga comenci cada any al mes de Setembre o be d’octubre i finalitzi
al mes de juny de l’any següent.
3.7 – A l’inici de cada temporada de la Lliga Catalana de Horseball, la Vocalia informarà al
Clubs de Horseball, de les modificacions de la normativa de la FIHB que seran d’aplicació per
a la nova temporada de la Lliga, prèvia validació de la Junta Directiva de la FCH
3.8 - Taules il·lustratives.
Aquesta taula es la que fixa el Reglament Internacional (FIHB) i per tant a cada nova
temporada s’han d’adaptar al màxim possible a les respectives categories

Categoria

Sub 8
Sub 10
Sub 12
Sub 14
Sub 16

A
A

llarg
40
40

ampla
20
20

200
250

Línia
Línia P2
(m)
P1
(m)
Directa
Tir
3
6
3
6

BiC

60

20

300

4

8

12

n.2

CiD

60

20

350

5

10

15

n.3

CiD

60

20

350

5

10

15

n.3

Edat Poni

6a8
9 i10
11 i
12
13 i
14
15 i
16

Dimensions
del
Alçada
camp mínim Cistella
(m)
(cm)

Pilota
Indirecta
Jugada
10
10

n.2
n.2

Taula per les categorías de ponis.

Poni

Sensa ferrar

Ferrat

A

Fins 107 cm

Fins a 108 cm.

B

De 107cm a 130 cm

de 108 cm. a 131 cm

C

De 130 a 140 cm

de 131 cm. a 141 cm.

De 141 a 150 cm

de 141 cm. a 151 cm.

De 140 a 148 cm

De 141 cm a 149 cm

Max 150 cm, tolerancia 2
cm.

Max 151 cm, tolerancia 2 cm

D

4 - Participació dels Jugadors.
A) Categories Formatives:
4.1 - Els jugadors es poden inscriure a la categoria que els correspon pel seu any de
naixement.
4.2 - En categories formatives (Sub. 10 fins a Sub.16) un jugador podrà reforçar l’equip de la
categoria superior del seu club.
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S’entén per reforçar un equip, a fer jugar a un jugador, inscrit a la categoria que li pertoca
per edat, a la categoria immediatament superior (sense estar inscrit a aquesta categoria).
També es permetrà que un jugador reforci un equip d’un altre club, si en el seu club no te
equip de la categoria superior.
Es podrà reforçar sempre i quant hi hagi inscrits al partit i juguin, com a mínim, 3 jugadors de
edat reglamentaria.
A l’acta del partit s’inscriurà com a “JR”(jugador de reforç).
4.3 - Un mateix jugador podrà formar part només de dos equips en categories diferents.
4.4 – Si un jugador no té en el seu club en el qual s’inscriu a l’inici de la temporada un equip
de la categoria que li pertoca per edat, podrà jugar en un equip de la seva categoria en un
altre club, prèvia autorització del Comitè Esportiu.
4.5 - Un equip només es podrà reforçar per partit, com a màxim, amb dos jugador d’edat
inferior a la categoria de l’equip.
4.6 - En categories formatives, per facilitar la incorporació de nous jugadors debutants a la
lliga de HB es posarà en pràctica que els jugadors considerats debutants durant l’any en que
comença la Lliga, podran jugar durant tota la actual lliga en una categoria inferior a la que els
hi correspon per edat –màxim 2 per equip -. Sempre que no sobrepassin en un any l’edat
màxima de dita categoria inferior. Els cavalls sempre hauran de complir amb les mides de la
categoria en que juguin. Aquest jugador es marcaran a l’acta com “JD”. No podran reforçar
cap altre categoria. El Comitè Esportiu portarà un seguiment d’aquests jugadors, per
respectar l’esperit del article.
4.7 - Els jugadors menors d’edat hauran de portar el protector d’esquena homologat per la
FCH.
B) Categoria Sèniors (Veure modificacions a Annex I):
4.8 - A la categoria Sènior Mixta i Femení, l’edat mínima per participar és de 16 anys
(complerts o per complir a 31 de desembre de l’any en que finalitzi la temporada), en
endavant.
4.9 – En les categories Sènior Mixta i Sènior Femení, els jugadors i jugadores sèniors fins a
21 anys (any natural al final de la lliga), podran jugar tant a la categoria Sèniors Segona com
a Sèniors Primera, sense cap límit de partits.
4.10.- En les categories Sènior Mixta i Sènior Femení, els jugadors i jugadores sèniors majors
de 21 anys, inscrits a Sèniors Segona podran reforçar i jugar en la categoria Sèniors Primera
un màxim de dos partits. Si aquests jugadors o jugadores juguen un tercer partit en la
categoria Sèniors Primera, ja no podrà jugar en la mateixa temporada en la Categoria Sèniors
Segona.
El Comitè Esportiu portarà un seguiment d’aquests jugadors, per respectar l’esperit de
l’article.
4.11.- Un jugador o jugadora major de 21 anys inscrit a Sèniors Primera no podrà ni
inscriure’s ni jugar a Segona. Un jugador inscrit a Sèniors Segona pot reforçar els equips de
Primera, amb les limitacions ressenyades anteriorment.
El Comitè Esportiu portarà un seguiment d’aquests jugadors, per respectar l’esperit de
l’article.
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4.12 – En qualsevol categoria, es pot fer dos equips per club en la mateixa categoria (A i B),
però es necessari que hi hagi inscrits 5 jugadors mínim per equip, els jugadors no són
intercanviables entre l’A i el B, i si es reforcen temporalment només ho podran fer a un sol
dels dos equips per la mateixa temporada.
4.13 - Quan un club inscrigui per primera vegada un equip a la categoria Sèniors (Mixta i/o
Femení), ho farà obligatòriament a Segona divisió o divisió inferior. Només poden accedir a
Sèniors Primera els equips de Segona que s’ho mereixin per classificació.
4.14 - A la categoria de Sèniors Primera (Mixta i Femení), cada any, en pujarà 1 equip de
Sèniors Segona (per classificació) i en baixarà 1 equip de Sèniors Primera.
4.15 - Si un any hi ha més baixes de equips de Sèniors Primera, en pujaran més de Sèniors
Segona per fer com a mínim els 6 equips reglamentaris, però respectant l’ordre de
classificació de Segona.
4.16 - Es permetrà començar un partit de horseball amb 3 jugadors al camp, tant per
eliminació d’un jugador/cavall al control veterinari i/o a la inscripció, com per no presentació
d’un jugador a la jornada.
No es pot jugar, en cap moment, quan al camp hi ha només dos jugadors.
L’equip que es queda amb dos jugadors perdrà el partit per un resultat de 8-0, o si es
superior la diferència de gols, pel resultat existent en el marcador en el moment de quedarse amb dos jugadors.
4.17 - En les categories Sèniors (Mixta i Femení), es poden inscriure fins un màxim de 10
jugadors per equip al llarg de la temporada, si es juga en format lliga regular (anada i
tornada). En el supòsit de jugar una fase final en format “play-off”, no es podran inscriure
nous jugadors que no hagin jugat en equips de categories inferior del mateix club, un cop
comencí els “play-offs”.
4.18 – Jugadors estrangers.
En un equip de la Lliga Catalana de Horseball no hi ha restricció en el nombre de jugadors/res
que es poden inscriure i jugar. Es a dir, es permet que pugui existir un equip composat
només amb jugadors estrangers.
4.19 – Els Jugadors Sèniors inscrits a Tercera podran reforçar l’equip de Segona del seu club,
sense límit de partits.
4.20 – Si un jugador Sèniors inscrit a Tercera o Segona no té en el seu club equip de
categoria superior, Podrà jugar en un equip de categoria superior en un altre club, amb els
límits fixats en l’article 4.10, prèvia autorització del Comitè Esportiu.
5 – Sobre l’arbitratge, i criteris arbitrals (veure modificacions a Annex I):
5.1- Els àrbitres es reuniran cada any, abans de començar la Lliga per homogeneïtzar els
criteris entre tots els arbitres i adequar-los als criteris FIHB.
5.2 – El gol. Un bàsquet o gol es considerarà vàlid quan la pilota entra pel davant i per dins
del cercle metàl·lic. Si la pilota toca la ret o els seus suports per l’interior, i surt del cercle pel
davant el gol serà vàlid. És a dir, un gol és vàlid des de que la pilota franqueja el cercle de la
cistella.
5.3 - Recollida de la pilota. Qualsevol falta en la recollida de la pilota o la vulneració dels 5m
de seguretat es dona a l’àrbitre la facultat d’aplicar P1, P2, o P3, segons la gravetat o
reincidència en la falta. El Reglament del JOC de la FIHB indica sempre P1, sobre qualsevol
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intervenció o contacte sobre el jugador que encara no està sobre la sella, i en possibilitat de
targeta groga o vermella segons la apreciació de l’àrbitre.
5.4 - Lluita de la pilota entre dos. Quan dos jugador agafin la pilota i es doni una lluita sense
fer falta, es permet seguir la lluita, i quan cap dels dos jugadors puguin aconseguir la pilota,
l’àrbitre deixa jugar però xiularà una P3 quan la vivacitat del joc s’hagi reduït o hagi
transcorregut un temps prudencial que pot ser de uns 7 o 8 segons, a favor del equip que ha
agafat últim la pilota.
5.5 - Els entrenadors, excepte per demanar temps mort, o els mossos NO poden dirigir-se als
arbitres en el transcurs de un partit. Es penalitzarà amb una falta tècnica que pot ser P1, P2,
o P3. És ha dir: Solament els CAPITANS poden dirigir-se als àrbitres durant el transcurs del
joc, per aclarir qüestions art. 8 (RIH). Els entrenadors només poden sol·licitar el temps mort.
5.6- Els entrenadors en els partits, quan estan a la banda no poden utilitzar fustes o elements
que espantin als cavalls.
5.7 – En els partits, a la banda, només podrà haver un entrenador per equip.
5.8– Dues targetes grogues acumulades amb un mateix partit implica expulsió immediata en
aquest partit amb possibilitat de substitució. Així com la suspensió d’un partit.
5.9- La targeta vermella es considera com una sanció esportiva, per tant NO serà automàtica
la convocatòria del comitè de disciplina. Només es convocarà el comitè de disciplina intern
(segons els fets) si hi ha acord entre el àrbitre del partit i el comitè supervisor de la jornada.
Es manté que la targeta vermella va acompanyada automàticament de un partit de sanció.
5.10-Les targetes acumulades de la temporada anterior s’anul·len a l’inici de la nova
temporada excepte en el cas de finalitzar amb 3 targetes grogues i/o targetes vermelles
directes.
5.11 - Quan un jugador hagi rebut una sanció de targeta vermella o una sanció que inclogui
partits de suspensió, el seu equip no podrà substituir-lo per un jugador de nova inscripció a
aquest equip. Si l’equip es quedés amb tres jugadors per més de un partit hauria de
demanar-ho per escrit al Comitè Esportiu.
6. Adaptació de les Normes de Joc segons categories.
6.1 – Faltes.
A la categoria SUB 8/10, les faltes P1 es llençaran a 3m de la cistella, P2 tir directe a 6m i
indirecte de 10m.
En categoria SUB 12 les faltes P1 es llençaran a 4m de la cistella, P2 tir directe
indirecte de 12m.

a 8m i

6.2 - En les categories sub 8, sub 10 i sub 12, quan un equip rep un gol treuen de P3 sota la
seva cistella.
A partir de la categoria sub 14 i Sub.16 es treu del centre del camp una “touche”.
6.3 – Àrbitres. En categoria sub 8 i SUB 10, els àrbitres seran dos dins el terreny de joc i a
peu.
6.4 – Alçada
En categoria
En categoria
En categoria

de les cistelles i temps de joc segons categoria.
Sub. 8 la cistella estarà a 2m i cada part serà de 8 minuts.
Sub 10 estarà a 2,5m i cada part serà de 10 minuts.
Sub. 12 estarà a 3m i cada part serà de 10minuts.
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En categoria Sub. 14 la cistella estarà a la mida de 3,5m i cada part serà de 10 minuts.
6.5 – En categoria Sub. 8 i Sub. 10, el defensors no poden quedar parats entre la cistella i la
linea de 10m.
Els jugadors poden fer servir la fusta, i la portaran lligada a la sella, però no han de portar
esperons.
6.6- En categoria Poussins la Ramassage de sortida es fa al trot, i desprès d’un gol l’equip
surt de P3.
6.6 – En categoria Sub. 12, el defensors no poden quedar parats entre la cistella i la línia de
12m.
La Ramassage de sortida, en categoria Benjamins, es fa al trot, i desprès del gol se surt de
P3.
6.7 – En la categoria Sub. 14 Si que s'ha surt de Touche en els gols.
La Ramassage de sortida, en categoria Sub.14, el primer jugador ha de recollir al galop i els
altres al trot.
7. Afiliació jugadors i entrenadors
7.1 - Un jugador que estigui inscrit en un club o categoria, per aquesta temporada no podrà
canviar de club i/o categoria durant la mateixa.
7.2 - Els clubs hauran d’informar a la Vocalia o al Responsable Esportiu de la Lliga, per escrit,
dels jugador que abandonin el club mentre duri la Lliga o temporada.
7.3 - Si un club abandona la Lliga, desprès d’ haver complert les sancions pertinents, els
jugadors podran incorporar-se a d’altres clubs, previ autorització del Comitè Esportiu.
8. Els cavalls
8.1 - Dels cavalls, estan prohibits els ferros classe vaquera, westerns o peljams que
sobresurtin per la boca del cavall. I també estan prohibits aquells elements que puguin
dificultar la visibilitat del cavall. Es prohibeixen també els filets de palillo.
Cal evitar els mosquetons de fàcil obertura de l’arnés del cavall.
8. 2 - Els controls veterinaris es faran, durant una jornada normal, i començaran 1h abans de
l’inici del primer partit. Havent de presentar la documentació del cavall: L.I.C. o Passaport
DIE emès per la Generalitat amb targeta de validació, o llibres d’origen, llicència federativa i
el certificat d’alçada o altre documentació reglamentaria quan sigui necessari per la categoria
del genet, el cavall ferrat o desferrat en la seva totalitat i en tot cas, correcte: amb la brida,
net, que presenti bon aspecte, i que no tingui coixesa ni nafres.
Qui el presenti ha d’anar completament equipat, amb les botes, pantalons i la camiseta de joc
uniformada, amb el número dorsal correcta del partit.
8.3 – L’ordre de presentació al control veterinari ha de ser l’ordre dels partits en el programa
horari oficial, i s’hauria de fer com a mínim 1h abans del començament del seu partit. Si no
hi són els equips que toquen per l’ordre, poden passar al davant altres equips.
8.4 - Durant el transcurs d’un partit i a petició del veterinari i del delegat federatiu, en cas
d’observar una possible lesió o anomalia física en un cavall, aquest pot ser retirat del partit

- 13 -

Normativa Especial Lliga Catalana de Horseball

versió 19.1

immediatament, si l’àrbitre observa algun problema a un cavall pot sol·licitar la opinió del
veterinari o retirar-lo fins que el veterinari faci el diagnòstic o corregeixi el problema.
8.5 – A la primera jornada, en les categories afectades per restriccions d’alçada, cada club o
jugador haurà de portar un certificat del seu veterinari on hi consti l’alçada del cavall.
Aquesta alçada podrà ser verificada per el Veterinari del CO i el Comitè Supervisor o el
Delegat Federatiu que tindrà potestat de validar o invalidar les mides aportades.
8.6 – Un mateix cavall només podrà jugar un partit en una jornada de lliga. Però en el
campionats de pocs dies i equips podran fer un partit al mati i un altre a la tarda, de
conformitat amb la normativa que fixi la FIHB (Sport Rules).
9. Control Veterinari. Criteris a seguir en el cas d’incidències amb els Lics i
passaports FEI. Règim Sancionador.
Falta A: Cavall sense LIC en vigor, Passaport DIE emès per la Generalitat amb targeta de
validació o llibres d’origen. No s’ha de permetre la participació en la competició.
Falta B: Cavall sense segell en la documentació ressenyada no pot participar.
Falta C: Cavall sense vacunes correctes:
- En primera instància: Multa de un euro i es permet jugar sinó han caducat en un
temps exagerat (un mes).
- En segona instància: Multa de 30 euros i es permet jugar sinó han caducat en un
temps exagerat (un mes).
- En tercera instància: multa de 100 euros i no es permet jugar. La multa l’haurà de
abonar per pogué jugar encara que porti les vacunes correctes en el seu dia.
Falta D: altres errors en el llibre de identificació cavallar/Passaport
- En primera instancia. Multa de un euro i es permet jugar
- En segona instancia: Multa de 30 euros i es permet jugar amb anotació a la cartilla o
Lic (vermell)
- En tercera instancia: multa de 100 euros i no es permet jugar
No es permetrà la participació de cap cavall que:
- Tingui coixesa regular en les mans o en el peus de forma constant i en totes les
gambades (“trancos”). Es permetrà una nova avaluació transcorreguda mitja hora.
- Ferides en la zona de la sella, brida, i ferides sagnants per esperons.
- Si es permetrà jugar amb ferides superficials i no sagnats en la resta del cos, sempre
tractades.
10. Desenvolupament d’un partit. Escalfament, partit, actes i resultats.
10.1 – Els Àrbitres són la màxima autoritat aplicant el reglament del joc en el partit.
Comprovaran la vestimenta dels jugadors, l’equip dels cavalls i l’estat del camp perquè es
pugi desenvolupar amb seguretat els partits.
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10.2 – Previ a l’inici dels partits i per tal de facilitar l’inici puntual de les jornades, s’acorda
que els equips estiguin a la pista de joc 10 minuts abans de l’hora oficial d’inici del primer
partit per tal de fer la revisió, el sorteig i poder començar el partit puntualment.
10.3 - L’àrbitre, si no té indicació contrària del Supervisor, començarà el partit a les l’hora
indicada al programa oficial. L’equip o equips que no estiguin presents seran declarats com a
no presentats.
10.3 - Els equips, han de ser a la pista d’escalfament i d’estar en condicions d’entrar a jugar
durant el descans del partit anterior al seu. Això ha de permetre que els àrbitres, si ho creuen
convenient, puguin fer les revisions i el sorteig de camp, i que els equips puguin fer, si
s’escau, les oportunes reclamacions abans de començar el partit.
10.4 - No podrà haver-hi més de dos equips escalfant a la pista d’escalfament.
10.5 – Els arbitres hauran de comprovar que no hi hagi coincidències amb les camisetes dels
equips. Els equips designats com a Visitants (equip2) hauran de canviar la camiseta si
coincideixen de color o a petició dels Oficials.
10.6 - Durant el partit i dins la zona de seguretat només hi podrà haver: un entrenador i els
assistents (màxim un per cavall) i tots ells degudament uniformats i amb llicència federativa
vigent.
10.7 - El públic haurà d’estar darrere les tanques de seguretat que envolten el camp.
10.8 - No es permetrà l’entrada al camp de joc per moure cavall durant la mitja part, ningú
que no vagi correctament uniformat amb els colors o distintius de l’equip o del club i amb
llicència federativa.
10.9 – Tota persona que entri en el terreny de joc ha d’assumir la seva responsabilitat en cas
d’accident, al entrar en un terreny de joc amb cavalls que són animals que poden tenir
reaccions imprevistes. Tota persona que entri al camp de joc hauria de tenir una llicencia
federativa vigent.
10.10 – Les actes dels partits, seran facilitades per la Federació Catalana d’Hípica a través del
Delegat Federatiu o pel coordinador d’àrbitres (veure model en l’annex). S’han d’omplir les
actes de cada partit amb les dades aportades en la inscripció de la jornada. Les dades a
incloure són pels jugadors (Nom, número de dorsal, any de naixement) i pels cavalls (Nom,
alçada -en categories que estigui limitada-).
10.11 - Acta de cada partit.
Un membre de la secretaria del Comitè Organitzador, major de 18 anys, omplirà l’acta del
partit, supervisat pels àrbitres o algun membre del Comitè de Supervisió. Una vegada acabat
el partit, els àrbitres certificaran la veracitat de les dades i signarà l’Acta corresponent,
juntament amb els capitans dels equips, delegats o entrenadors. En les actes s’hi anotarà les
dades que es produeixin durant els partits: les faltes P1 i P2, les targetes, els temps mort i el
marcador del partit.
Si les actes son amb suport informàtic, no caldrà la signatura del àrbitre, el qual podrà
incloure qualsevol observació.
10.12 – Incompatibilitat. L’anotador de l’Acta NO podrà fer-ho tot sol si juga algun equip del
seu club.
10.13 – Comitè Supervisor.
Hi ha d’haver dos supervisors en cada jornada que seran nomenats per el Vocal i/o Delegat
Federatiu. Com a recolzament al Delegat Federatiu i perquè col·laborin amb les feines,
resolguin els problemes i prenguin decisions pel bon funcionament de les jornades.
10.14 – En cas d’accident.
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Els temps morts sol·licitats per l’àrbitre en cas d’accident, es prolongarà fins que el ferit sigui
retirat del camp de joc i de la zona de seguretat, i fins que el àrbitre ho cregui convenient. El
entrenador o delegat del equip afectat podrà sol·licitar a l’àrbitre una demora de uns 5/10
minuts fins que el ferit sigui dins de l’ambulància o dins del lloc reservat al servei sanitari. Si
algun dels equips no pot tornar al joc i abandona per falta de jugadors o per altres causes
que no es puguin considerar de força major, consideració que correspon al àrbitre, es donarà
el partit per acabat, donant com a guanyador l’equip contrari amb el resultat suposat de no
presentat.
10.15 -Els defectes del terreny de joc, no detectats inicialment, es consideraran com a força
major i per tant si ha passat ¾ parts del partit (15min), es pot donar per acabat i amb el
resultat actual com a vàlid. Si no ha passat el temps i si els defectes no es poden arranjar en
30 min el partit s’ha de jugar tot de nou.
11. La no presentació dels equips a una jornada
11.1 - Un equip que no s’hagi presentat a la jornada de lliga perdrà aquest partit per 8-0 i no
obtindrà cap punt, alhora que haurà d’abonar la inscripció de l’equip contrari que sí s’hagi
presentat, més la quantitat de 600 euros de sanció per poder continuar la lliga. Fins abonar
aquestes quantitats, el club de l’equip que n’ ho s’hagi presentat no podrà participar en cap
altre partit de la Lliga catalana de les diferents categories en que hi participi. Els 8 gols
s’hauran de apuntar-se un a cada jugador inscrit i la resta al màxim golejador del equip o si
l’entrenador ho demana, a qui ell decideixi. Es podrà sancionar a l’equip.
11.2 - Quan un equip no es presenta 3 vegades als compromisos, segons estableix el
calendari, quedarà automàticament expulsat de la Lliga i estarà obligat el club o entitat a
satisfer les inscripcions que faltessin de tots els partits a disputar, mes la penalització de 600
euros.
11.3 - Quan un equip es doni per retirat ha de repercutir igual a tots els equips encara que
hagin jugat, incloent la retirada dels gols als jugadors contraris, i es retiraran tots els punts
obtinguts contra aquest equip retirat. L’equip retirat podrà ser sancionat econòmicament amb
600€.
11.4 - Quan un equip arriba tard a la pista de joc. Tenen 2min de marge a partir que el equip
contrari se li hagi autoritzat a entrar a pista de joc, si el equip està ja escalfant els cavalls
correctament uniformats. Sinó es dona per no presentats sense el càrrec del pagament del
equip contrari, al igual si sobre passen el 2 min de cortesia.
12. Reclamacions i impugnacions
12.1 - Les reclamacions es podran presentar per escrit, previ dipòsit de 30€, i de conformitat
als procediments jurisdiccionals establerts en els Estatus de la Federació Catalana d’Hípica
(articles 94 i ss).
13. Règim disciplinari
13.1 - En matèria disciplinaria s’aplicaran els reglaments disciplinaris de la RFHE, de la FCH, i
els Estatuts de la FCH.
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2012/09/Disciplinario-201216_2017.pdf
http://www.federacio-catalana-hipica.cat/federacio/estatuts.html
14. Règim Sancionador
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14.1 – La seva finalitat es vetllar pel bon funcionament, juntament amb el que ha està
regulat per la normativa internacional, els estatuts de la FCH, el reglament ordinari de la
Federació Espanyola d’Hípica (RG,RD,RV), Normativa Especial Catalana, i pel transcurs de
tota la competició de Horseball, ja sigui la pròpia lliga, o d’altres campionats de horseball en
tota la seva totalitat.
14.2 – Es sancionarà entre d’altres, les següents infraccions:
A) Alineacions indegudes, protestes amb falta de respecte i/o provocació, per part de
qualsevol component que formi un equip: Delegat, Entrenador, Capità, Jugadors, Ajudants
dels cavalls.
B) Faltes considerades de risc per la seguretat dels jugadors (ja sigui genets i/o cavall) i que
estiguin degudament especificades pel propi reglament esportiu.
C) Tota classe de falta o fet que, malgrat hagi estat sancionat pels àrbitres en el decurs del
partit, i a la revisió del mateix, que es consideri que per la gravetat de la mateixa li
correspongui una sanció més elevada de la que ja li hagi estat aplicada.
D) En cas de faltes o fets que no hagin estat vistos pels àrbitres del partit, es valoraran les
sancions que corresponguin.
14.3 - Tipus de sancions que es controlaran i es supervisaran:
A) Segons els diferents fets les sancions s’aplicaran sempre segons criteri que ja indica el
propi reglament de horseball. És a dir sancions que suposin targeta groga o vermella amb la
particularitat que aquestes seran de caràcter acumulatiu.
B)Targeta groga amb l’acumulació de tres targetes grogues, suposa un partit de suspensió. És
indiferent si aquestes targetes li han estat posades durant el partit o per aplicació del present
règim sancionador.
C)Targeta vermella, a una única targeta vermella suposa un partit de suspensió, aquestes
targetes impliquen que segons la gravetat de la mateixa pot imposar-se una sanció més
elevada.
D)En el cas que un equip hagi fet una transgressió o incompliment d’aquesta Reglament, tals
com una alineació indeguda, una falta molt greu sobre l’àrbitre, entrenador, jutge i/o Oficials,
l’equip infractor serà sancionat amb la pèrdua del partit pel resultat de 8-0 i obtindrà 0 punts.
E) Quan un jugador hagi rebut una sanció de targeta vermella o una sanció que inclogui
partits de suspensió, el seu equip no podrà substituir-lo per un jugador de nova inscripció a
aquest equip. Si l’equip es quedés amb tres jugadors per més de un partit hauria de
demanar-ho per escrit al Comitè Esportiu, una setmana abans del partit.
Les reclamacions es podran presentar, en el model oficial estipulat (veure anex), i de
conformitat als procediments jurisdiccionals establerts en els Estatus de la Federació Catalana
d’Hípica (articles 94 i ss).
15. Liga Nacional de Horseball de la RFHE (LNHB).
15.1 – A partir del mes de novembre de 2019 s’iniciarà la Liga Nacional de Horseball (LNHB)
que organitza la RFHE, en dues categories, Sèniors Mixta i Sèniors Femení.
15.2 – Per la primera edició, els equips catalans que hi participaran seran aquells que
s’inscriguin complint els requisits que fixi la RFHE.
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15.3 – En les successives edicions de la LNHB, només l’equip guanyador de la Categoria
Sèniors Mixta de Primera i Sèniors Femení de Primera, podran participar en la fase de
promoció per accedir a jugar la LNHB.
En el supòsit que un equip amb dret a classificar-se hi renunciés, podrà optar a inscriure’s en
la LNHB, l’equip següent en l’ordre de classificació de la Lliga Catalana.
15.4 – La LNHB es una competició diferent de la Lliga Catalana de Horseball, per aquest
motiu els jugadors inscrits en equips que participin en la LNHB, també podran ser inscrits i
jugar en equips de la Lliga Catalana de Horseball, de conformitat amb la present normativa
(per edat, dues categories màxim, etc.), encara que siguin en un club diferent de l’equip en
que jugui en la LNHB.
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