Sant Just Desvern, 25 de novembre de 2021.

Hola a tots/es,
Us adjuntem aquest Comunicat en referència al tema Casc i la seva
obligatorietat en algunes categories de la Federació Catalana de Patinatge
per l’any 2022.
Com la majoria sabeu, en aquests moments hi han dos nous cascs al
mercat, per un costat el Casc anomenat SITKA homologat per Fecapa
(Federació Catalana de Patinatge) i l’altre de la marca PROKOVER
homologat per la FEP (Federacion Española de Patinaje).
Les darreres setmanes ha hagut diferents creuaments de comunicats oficials
d’ambdues federacions sobre la homologació de cada un d’ells i quin es pot
fer servir o no a les diferents competicions.
Des del Club us traslladem la info que ens ha arribat, a data d’avui, de la
Federació Catalana i que ens ha de portar a incorporar el cas durant la
temporada.
Des de la Federació Catalana de Patinatge ens comuniquen que:
L’únic casc que es podrà utilitzar a les Competicions organitzades per la
Federació Catalana de Patinatge es el de la marca Sitka ja que al tractar-se
d’un acord d’assemblea, la decisió és vinculant i ha de ser acatada per la
totalitat de clubs i dels seus membres. Això implica l’ús obligatori i exclusiu
del model desenvolupat per la FCP. Per tant no és permès l’ús de cap altre
model de casc.
A partir de la implantació obligatòria per cada categoria no es podran
utilitzar altres models de casc.

Segons Comunicat de data 22/11/2021, la implantació del Casc Sitka serà
esglaonada durant el primer trimestre del 2022, el seu ús serà obligatori a
les categories Prebenjamí i Benjamí a partir de l’1 d’abril de 2022.
En aquests moments el cas Sitka ja esta a la venda a la Botiga Sponsor del
Club, Barovari a la Gran Via de Carles III numero 8-10 de Barcelona i el
color escollit per uniformitat del Club es el Blau.
Pel que fa referencia al casc Prokover, homologat per la FEP (Federación
Española de Patinaje), el seu ús serà obligatori en cas de competicions fora
de la nostra comunitat, però segons la Federació Catalana el seu ús no
estarà permès a competicions d’àmbit català.
La Federació Catalana ens informa que en el cas de que algun equip de
l’H.C. Sant Just disputés algun campionat espanyol, els cascs serien
proporcionats gratuïtament per jugar dit campionat per la Federació
Catalana.
Salutacions

La Junta Directiva
Hoquei Club Sant Just
www.hcsantjust.net
Fem Rodar el Club!!!!

