FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 63
Data: 8 de febrer de 2019

COPA CATALANA ALEVÍ FEMENÍ, NIVELL 2
FASE ÚNICA


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 4 de febrer de 2019 a les 17,30 hores.



Participants: 7 equips



Equips “sense drets esportius” : BM Polinyà



Sistema de competició: es formaran un grup de set (7) equips que jugaran pel
sistema de lliga a doble volta.



Dates :

Mes
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny


Dia

6
1

16
16

9
13
11
8

18

23
23
27
25

30

Classificacions:

Tal i com es va establir a la Comissió A.G.O. de la competició aleví i atès l’esperit de
participació i formació dels nous jugadors/es, no es proclamarà cap campió de la Fase
Única de la Copa Catalana Aleví Femení, Nivell 2, temporada 2018/2019.
Participació de jugadores procedents del “cup addicional”: les jugadores de
categoria benjamina que es vulguin alinear amb equips del mateix club, que participin
amb 2 o més equips en la Copa Catalana Aleví Femení, Nivell 2, amb autorització per a
jugar a categoria superior, només ho podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions
per a jugar a categoria superior, seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club
(l’equip que el club sol·liciti l’autorització) i mai podran ser alineades, com a jugadors de
categoria inferior, amb l’altre o altres equips del mateix club que participin en la Copa
Catalana Aleví Femení, Nivell 2
Les jugadores alevines de 1r any procedents d’altre/es equip/s del mateix club i d’una
competició de rang diferent, només es podran alinear amb un (1) sol equip i mai ho
podran fer en dos (2) o més equips que juguin en la Copa Catalana Aleví Femení, Nivell
2.
Així mateix, pels clubs que tinguin dos (2) o més equips jugant la Copa Catalana Aleví
Femení, Nivell 2, les jugadores alevines de 1r any només podran jugar amb l’equip que
hagin tramitat la seva llicència i mai ho podran fer amb l’altre o altres equips que juguen
en aquesta competició.
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JORNADA ESPORTIVA I HORARIS DELS PARTITS

ALEVINS I BENJAMINS
Nivell 2

Dissabte matí : de 09.00 a 13.30 hores.

Els alevins i benjamins de promoció (Nivell 2) podran jugar els dissabtes per la tarda
(de 16,00 a 21,00 hores i els diumenges i festius pel matí (de 9,00 a 13,30 hores), previ
acord dels 2 clubs i sense aplicació de dietes.
Per comunicar aquesta modificació de jornada esportiva cal enviar el formulari creat a
tal efecte en el termini establert.
A totes les competicions de la FCH (des de benjamins fins a sèniors i veterans) i en cas
que la distància d’anada, entre la localitat seu de l’equip visitant i la localitat on es

celebri el partit, sigui de 75 quilòmetres o més, els partits hauran de començar
a partir de les 10,00 hores del matí dels dissabtes, diumenges i festius.
PILOTES DE JOC

CATEGORIES
Alevins masculins
i femenins Nivell 2

MIDES

PESOS

de 48 a 50 cm

de 300 a 315 grams

TERRENY DE JOC


De 20 a 26 x 15 metres. En el centre del terreny de joc, dividint aquest en dues
parts iguals, es troba la línia central. En la meitat d’aquesta s’inicia el joc en cada
període del partit.



A cada extrem del camp es troba l’àrea de porteria delimitada de la següent
forma: Semicircular de 5 m, centrada al punt mig de la porteria

1.4.- Línia de cop franc, de la forma següent:


Prebenjamins i benjamins / Alevins
No hi ha àrea de cop franc: els cops francs que es decreten a prop de l’àrea de
porteria s’han d’executar a 2m de la línia de l’àrea de porteria.
El servei és lliure: es pot llançar directament a porteria o fer una passada a un
company. Aquesta passada no es pot interceptar.
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1.5.- El punt de penal està format per una línia de 1 m de longitud, traçada a:


Prebenjamins i benjamins / Alevins
A 6 m de la línia de fons, paral·lela a aquesta i centrada respecte a la porteria.

1.6.- Totes les línies traçades en el terreny de joc han de mesurar 5 centímetres d’ample
i han de ser molt visibles.
REGLA 2: LA PORTERIA

2.1.- La porteria, col·locada en cadascuna de les línies de fons del camp i centrada
respecte a l’àrea:


Prebenjamins i benjamins / Alevins
De 3 x 1,80 m d’alçada (recomanable de PVC pel seu transport)

MODIFICACIÓ DE LA REGLA (6) DEL REGLAMENT DE MINI-HANDBOL DE
NIVELL II
Es modifica l’actual regla (6) del Reglament de Mini-Handbol de Promoció.
REGLA 6: ELS JUGADORS I JUGADORES
Atès que es busca la màxima participació en aquestes categories i que es permetrà
alinear un màxim de 12 jugadors, es determina que cada jugador participarà
sempre almenys en dos períodes sencers (en cas de 10 jugadors o menys) i
sempre almenys en un període sencer (en el cas d’alinear més de 10 jugadors).
No hi haurà canvis, excepte per lesió o canvi per sanció disciplinària.
En cas d’incompliment, es sancionarà a l’equip infractor amb la pèrdua del partit, donant
com a resultat del partit el de 12-4 a favor de l’equip no infractor.
En categoria prebenjamí i benjamí és obligatori posar un porter/a diferent en cada
període del partit. En categoria aleví caldrà, com a mínim, utilitzar 2 porters
diferents durant el transcurs del partit. En cas d’incompliment, es sancionarà a l’equip
infractor amb la pèrdua del partit, donant com a resultat del partit el de 12-4 a favor de
l’equip no infractor.
Nota: s’aplicarà el Reglament i Normes de Joc del MiniHandbol Aleví Nivell 2, temporada
2018/2019.
En tots els apartats que no estiguin reflectits en el vigent Reglament MiniHandbol Aleví
Nivell 2, s’aplicarà el Reglament i Normes de Joc RFEBM (edició 2016).
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