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PROTOCOL LLIURAMENT ACTA DEL PARTIT

Tal i com marca la normativa de competició, en el punt número 4 es refereix al
“Personal o agents que intervenen en la competició”:




El taula (o el dinamitzador de joc en cas que no hi hagi) tindrà com a mínim
15 anys, tot i que s'aconsella que sigui més gran. El taula haurà de tenir les
actes dels partits i demanarà la documentació a cada equip (fitxes) amb les
alineacions dels equips. Serà l’encarregat de fer l'acta de manera correcta i
anotar qualsevol irregularitat de comportament, documentació,
incompliment del reglament, etc., perquè el Comitè pugui jutjar els fets i
actuar en conseqüència.
Si per qualsevol motiu el dinamitzador de joc del partit no es presentés, els
dos delegats es poden posar d’acord i arbitrar-lo ells. En aquests casos ho
han de fer constar en acta (si no tinguessin actes, haurien de notificar-lo en
un full i posteriorment omplir l’acta quan en disposin).

És tasca del dinamitzador de joc assegurar-se de disposar d’un acta pel partit i
d’omplir-la de manera completa. Un cop finalitzat el partit i omplerta amb tota la
informació demanada s’ha de sol·licitar als delegats d’ambdós equips (o al tècnic si no
hi ha delegat) que la signin per desprès lliurar una còpia a cadascú.
És important incloure en l’acta tota la informació abans de demanar la signatura dels
delegats i no afegir cap informació nova desprès si no es requerida expressament pel
comitè de competició.
L’aplicació BaixEsport – VerdPlay NO substitueix l’acta del partit en cap cas. Així i tot,
es recomana reproduir el mateix missatge o aproximat, en l’app, dins l’apartat d’
Observacions que el que s’escriu en l’acta del partit.
Finalment, recordar que, en cas d’anotacions d’incidències d’un partit en l’acta, s’ha
d’enviar còpia de la mateixa al Comitè de Competició per la seva valoració. Així mateix,
el responsable d’assignació dels dinamitzadors de joc als partits (Ajuntament, Entitat ó
Consell) haurà de poder facilitar l’accés a l’acta original en qualsevol moment durant la
temporada vigent en cas que sigui necessari.

