Temporada 2012-2013
CIRCULAR

NÚM.6

DELEGAT HABILITAT
D’acord amb l’article 233.3 del Reglament General ocuparan la
banqueta de cada equip: el delegat del mateix, l’entrenador i
el seu ajudant, el metge, l’ATS, fisioterapeuta, auxiliar,
massatgista, l’encarregat de material i els set futbolistes
eventualment suplents(...).
Del contingut d’aquest article es desprèn que a la banqueta
únicament hi ha d’haver un delegat per equip.
Havent-se creat la temporada 2011/2012 la figura del delegat
habilitat per tal de facilitar als clubs la inscripció de les
perones
que
efectuen
aquesta
funció,
i
donar-los
la
possibilitat d’asseure’s a les banquetes, sense necessitat de
passar revisió mèdica ni de pagar la mutualitat, s’ha detectat
un ús fraudulent de la mateixa, en el sentit d’inscriure
persones com a “delegat habilitat” que fan funcions tècniques
o d’altres tipus.
Per tal d’eliminar en la mesura del possible aquestes
conductes, s’ha de recordar als clubs que només poden
inscriure i asseure a la banquera un únic delegat per equip, i
en conseqüència els àrbitres tampoc han de permetre la
presència de més d’un delegat habilitat per equip,
a qui
correspondran les funcions previstes a l’article 237.1 del
Reglament General:
“ a) Instruir els seus futbolistes perquè actuïn abans, durant
i desprès del partit amb la màxima esportivitat i correcció.
b) Identificar-se davant l’àrbitre amb llicència fedeartiva o
la credencial del club, abans del
començament
del partit i
presentar-li les llicències numerades dels futbolistes del seu
equip que hi intervindran com a titulars i suplents eventuals;
indicar-li el número de l’alineació que els correspongui,
segons que siguin titulars o suplents, en el supòsit que al
dors de les samarretes dels jugadors del seu equip figurés les
numeracions tenint en compte el que preveu l’article 191.2, i
presentar-li, així mateix, la relació completa de les persones
que. Segons el que preveu l’article 233è, es situaran a la
banqueta.
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c)Tenir cura del fet que s’abonin els drets d’arbitratge de
l’inici de l’encontre.
d)Signar l’acta del partit al seu acabament.
e)Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que
s’hagi produït abans, en el decurs o després del partit.”
La qual cosa comuniquem pel coneixement general i als efectes
adients.

Albert Baza i Vales
SECRETARI GENERAL
Barcelona, 30 de juliol de 2012

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

