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PARTITS AMISTOSOS OFICIALS 

 
Els partits amistosos oficials s’han de sol·licitar 10 dies abans del mateix per mail a 

arbitres@rugby.cat, indicant: 

• Dia del partit 

• Hora de començament 

• Camp 

• Equips participants 

• Categoria 

 

A la recepció del mail us farem un pressupost per al partit amb la quantitat total (drets 

d’arbitratge + desplaçament). Un cop l’accepteu, farem la designació de l’àrbitre. 

Els drets d’arbitratge són de 65€ per a partits sènior i de 50€ per a partits de categories de 

formació. En el període de pretemporada (abans de l’inici de la competició oficial el 2-3 

d’octubre) els drets d’arbitratge seran de 30€ en qualsevol categoria. 

 

 SÈNIOR S18 - S16 - S14 DESPLAÇAMENT 

PRETEMPORADA 30€ 30€ Segons distància 

TEMPORADA 65€ 50€ Segons distància 

 

En cas de sol·licitar arbitratge per a tornejos, es valorarà les hores totals de joc i s’adequarà 

el pressupost. 

 

Per tal de garantir la normativa de competició i la seguretat de tots els participants en els 

partits de la competició catalana serà obligatòria la revisió de totes les llicències abans de 

començar el partit. Amb aquest protocol validarem la identitat de tots els participants. 

 

El procediment serà el següent: 

• Els equips han de tenir l’acta emplenada una hora abans del partit. 

• Els equips han de portar les llicències individuals amb fotografia reconeixible de 

tots els membres que apareixen a l’acta. 

• Els membres de l’equip local 50 minuts abans de l’inici del partit mostraran un per 

un, en ordre tal com surten a l’acta, la seva llicència (o DNI) a l’àrbitre per tal que 

es pugui validar la identitat del jugador o membre de l’staff tècnic.  

• L’equip Visitant farà el mateix protocol 40 minuts abans del començament del 

partit. 

• Per agilitzar els tràmits és necessari que els equips hagin omplert l’acta digital 

una hora abans del partit i intentin evitar canvis de numeracions dels jugadors. Es 

permeten modificacions de l’acta abans del partit per lesió o indisposició d’algun 

jugador. 

• Els temps indicats per a fer les revisions poden ser avançats si es donen les 

circumstàncies adequades, però no haurien de retardar-se per tal de no influir en 

la preparació del partit dels equips i l’àrbitre. 
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