
 

 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY 
 
COL.LEGI CATALÀ D’ARBITRES 
 
 
 
PREUS ARBITRATGES       TEMPORADA 2018-2019 
 
 

CATEGORIA HERBA     Rebut   Rebut Taula 3r àrbitre  

DIV.D’HONOR MASC. I FEM.    60 € (2 àrbitres)  50 € (semifinals i finals) 
PRIMERA DIVISIÓ MASCULÍ     55 € (2 àrbitres)  
JUVENIL MASCULÍ I FEMENÍ    55 € (2 àrbitres)  40 € (semifinals i finals) 
SEGONA DIVISIÓ MASC. i FEM.   50 € (2 àrbitres) 
TERCERA DIVISIÓ MASCULÍ    30 € (2 àrbitres)  
PAPIS       30 € (2 àrbitres)    
MAMIS       30 € (1 àrbitres)  
LLIGA BBVA HOCKEY +    15 € (1 àrbitres)  
CADET MASCULÍ     30 € (2 àrbitres)  20 € (semifinals i finals) 
INFANTIL MASCULÍ i FEMENÍ    20 € (2 àrbitres)  
ALEVÍ I BENJAMÍ     12 € (1 àrbitre)  
 
-Delegat Tècnic   

Campionat Catalunya DH   50€ per partit 
 Sector      50€ per dia 
 
• El 3r àrbitre DH s’aplica als partits del Campionat de Catalunya DH en semifinals, creuaments classificatoris, 
3/4 lloc i final. 
• La Taula (DT) de Divisió de honor s’aplica al 3/4 lloc i final. 
 
 
 

CATEGORIA SALA     Rebut   Rebut Taula 3r àrbitre 

CTO.CAT. PRIMERA DIVISIÓ MASC. I FEM.  30 € (2 àrbitres)  25 € 
CTO.CAT. SEGONA DIVISIÓ MASCULÍ  20 € (2 àrbitres)  15 € (semifinals i finals) 
CTO.CAT. JUVENIL MASCULÍ I FEMENÍ  20 € (2 àrbitres)  15 € (semifinals i finals) 
CTO.CAT. CADET MASCULÍ i FEMENÍ   15 € (2 àrbitres)   0 € 
CTO.CAT. INFANTIL MASCULÍ i FEMENÍ  15 € (2 àrbitres)   0 € 
CTO.CAT. ALEVÍ *     10 € (1 àrbitre)   0 € 
       * En aquesta categoria es pagarà 5 € cada equip 
 
-Delegat Tècnic    
 Campionat Catalunya Hockey sala  15€ per partit 
 Sector      50€ per dia 
 
• 1a divisió tots els partits tindran 3r àrbitre i taula 
• 2a divisió tindran 3r àrbitre els partits de la fase final (semifinal, creuaments classificatoris, 3/4 lloc i final) 
• Juvenils tindran 3r àrbitre els partits de la fase final (semifinal, creuaments classificatoris, 3/4 lloc i final) 
• Cadets tindran 3r àrbitre els partits de la fase final (semifinal, creuaments classificatoris, 3/4 lloc i final) 
• 1a divisió tots els partits tindran taula 
• 2a divisió, juvenil i cadets només tindran taula semifinals, 3/4 lloc i final. 
• Sector nacional es pagarà 15 € per partit si la jornada es d’un o dos partits en cas de tres o més partits es 
pagaran 50 € per tota la jornada. 
 
 
Aprovades per l’Assemblea del 26 de juny de 2018 

 

  
 


