
 

IX HANDBOLiCAT  CH RIBES COSTERETS, 28 ABRIL 2019, 

SANT PERE DE RIBES 

NORMATIVA DEL TORNEIG PER A TOTES LES CATEGORIES 

- Tots els partits tenen una durada de 3 parts de 8 min, i no hi ha temps de descans 

entre parts. Només per a l’estrictament necessària per a canviar jugadors/es. 

- Juguen tots els equips de cada grup entre ells. 

- Per realitzar la puntuació de cada partit es tenen en compte els gols ( no es 

comptabilitzen les parts). De cara a la classificació partit guanyat 2 punts, 

empatat 1 punt i perdut 0 punts. 

- No hi ha pròrrogues ni gol d’or excepte en finals i semifinals que es jugaran en 

cas d’empat a gol d’or. 

- En cas d’empat a punts primarà el gol average particular entre els afectats, i si 

persisteix l’empat el gol average general. Si l’empat persisteix en el gol average 

general, passaria el que tingui més gols en el total de partits jugats. 

- El temps és corregut, i totes les pistes comencen els partits a la vegada. 

- Es prega màxima puntualitat en cadascun dels partits i agilitat en les transicions/ 

canvis de pista, ja que tots els partits han de començar a l’hora prevista. 

- Si algun equip arriba tard al partit, cada part que no s’hagi disputat computa amb 

un 10 a 0 en contra. 

- L’organització es reserva el dret d’escurçar el temps de les parts per tal d’anar 

sobre l’horari previst 

- SEMIFINALS I FINALS: El format dependrà del nombre d’inscripcions de cada 

categoria 

-  

ASPECTES METODOLÒGICS: 

- Tots el jugadors i jugadores hauran de jugar mínim una part per partit. 

- Només es podran fer canvis, excepte en cas de lesió, durant l’última part del 

partit 

- En el torneig aleví en les pistes exteriors una mica més grans ( pista annexa i pista 

gran), amb previ pacte entre entrenadors/es, podran jugar 5/6 jugadors/es més 

el porter/a. A les altres pistes 4 i porter 

- Son obligatòries les defenses individuals tota la pista 

- S’aplicaran la resta de normes del reglament de mini-handbol de la FCH. 


