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 NORMATIVA ESPECÍFICA I BASES DE COMPETICIÓ: CAMPIONAT DE 
CATALUNYA BENJAMÍ MASCULÍ-MIXT  

 

PRIMERA FASE 

 

 Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 30 d’octubre de 2019 a les 17,00 hores. 
 

 Participants: 20 equips. 
 

 Sistema de competició: grup demarcació de Barcelona i Catalunya Central: es 
formarà 1 grup de 14 equips mixts que jugaran sota el sistema de lliga a 1 sola 
volta. grup demarcació de Girona: es formarà 1 grup de 14 equips que jugaran 
sota el sistema de lliga a 1 sola volta. Grup demarcació Barcelona equips 
femenins i prebenjamins: es formarà un grup de 5 equips femenins i un equip 
prebenjamí que jugaran pel sistema de lliga a dos voltes.  
 

 Dates grups demarcació Barcelona, equips mixts: (plantilla 14 equips, una 
volta):    
 

Mes  Dia 

 

Novembre   09 16 23  30 

Desembre   14  21   

Gener   11 18 25   

Febrer  1 8 15   29 

 

 Dates grups demarcació Girona: (plantilla 14 equips, una volta):    
 

Mes  Dia 

 

Novembre   09 16 23  30 

Desembre   14  21   

Gener   11 18 25   

Febrer  1 8 15  22  

 

 Dates grup equips femenins i prebenjamins (plantilla 6 equips, dues 
voltes):    
 

Mes  Dia 

 

Novembre   09 16 23 30 

Desembre   14  21  

Gener    18 25  

Febrer   8   29 
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 Sistema de competició i participació 2ª Fase :  
 
Participaran a la 2a fase els equips que  hagin participat a la 1a fase i/o equips de nova 
creació, si s’escau, i es faran 3 o 4 nivells de competició, tenint en compte els següents 
criteris: 
 

- Nivell “1”: millors classificats de la 1a fase. 
 

- Nivell “2”: següents millors equips classificats de la 1a fase. 
 

- Nivells “3” i/o “4”: pitjors classificats de la 1a fase i equips de nova creació. 
 

- Per a crear el nombre de nivells (3 o 4) es tindrà en compte el número final 
d’equips participants (1a fase i de nova creació) i el desenvolupament d’uns 
calendaris que donin competició a tots els equips participants fins el mes de maig 
de 2020. 
 

- Sorteig 2a Fase: dilluns 02 de març de 2020, a les 17,00h. 
 

 Previsió de dates 2ª Fase:    
 

Mes  Dia 

 

Març    14 21 28  

Abril  4  18 25   

Maig   9 16 23 30  

 

 Classificacions:  
 
Tal i com es va establir a la Comissió A.G.O. de la competició benjamí i atès l’esperit de 
participació i formació dels nous jugadors/es, no es proclamarà cap campió de la 2ª Fase  
del Campionat Benjamí mixt, temporada 2019/2020. 
 
 

FASE FINAL 

 
Es proposa la realització d’una trobada final amb els equips de categoria benjamí inscrits 
al campionat per als dies 07 de juny o 14 de juny, en una seu a determinar.El club 
organitzador haurà de disposar d’una instal·lació que disposi de almenys 5 pistes, amb 
una franja horària de 9 a 14 hores. 
 
A proposta de les reunions mantingudes prèviament i atès l’esperit de participació i 
formació dels/de les nous/noves jugadors/es, la trobada tindrà un caire no competitiu, i 
no es donaran premis de classificació. 
 
S’inclou en el Calendari Fases Finals, temporada 2019/2020, amb les condicions 
reflectides en la circular protocol i organització Fases Finals de la present temporada. 
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Les condicions i requisits específics (dates definitives i terminis per sol·licitar 
l’organització, despeses d’organització, sistema de competició, obsequis, 
procediment de participació etc.) s’informarà prèviament i es convocarà una reunió   
(març 2020) adreçada als clubs participants per fer una valoració conjunta de la 
competició.   
 

DIRECCIÓ DE PARTITS (ARBITRATGES) 

 
El club local ha d’aportar una persona amb els coneixements reglamentaris i tècnics per 
dirigir el partit.  En cas de que el club local no disposi d’aquesta persona de manera 
puntual ha de comunicar-lo al Comitè d’Àrbitres (cca@fchandbol.com) amb una 
antelació d’una setmana abans de la celebració del partit.  
 
En cas de que el club local no pugui aportar cap persona per dirigir els partits, ho ha de 
comunicar al Comitè d’Àrbitres (cca@fchandbol.com) una setmana abans de l’inici de la 
competició. Un cop rebudes les peticions per part dels clubs, el Comitè d’Àrbitres 
designarà un àrbitre/es amb les condicions i requisits reflectits en l’Handbol.lic Especial 
vigent (V5) i Reglament de Partits i Competicions, temporada 2019/2020.          
 
La persona que dirigeixi els partits, tindrà la consideració d’àrbitre per 
l’esmentada competició a tots els efectes i gaudirà de tots els drets i obligacions 
reflectits en el Reglament de Partits i Competicions i Reglament de Règim 
Disciplinari vigents.    
 

ACTES 

 
La F.C.H. proporcionarà als clubs participants un model i/o actes de competició benjamí 
(és lliuraran originals el dia del sorteig i s’enviarà escanejat model per imprimir). 
 
El club local ha d’enviar a competicions@fchandbol.com (grups demarcacions de 
Barcelona i Catalunya Central) i areatecnica@fchandbol.com (grup Girona) l’acta del 
partit escanejada, degudament emplenada i firmada per la persona que dirigeix el partit 
i responsables dels equips abans del dimarts posterior a la celebració del partit per 
a publicar el resultat del partit. En cas de incompliments (no atendre els requeriments 
de reclamació d’actes o reiterats incompliments i/o retards en el lliurament d’actes) es 
podrà donar el partit/s per perduts.   

           
 

LLICÈNCIES JUGADORS/ES I STAFF EQUIPS PARTICIPANTS 

 
Participació de jugadors/es procedents del “cup addicional”: per tal de fomentar la 
participació, s’autoritza (amb la preceptiva autorització per jugar a categoria superior)  
l’alineació dels jugadors/es de categoria prebenjamí en dos o mes equips benjamins del 
mateix club.    
 
Així mateix, pels clubs que tinguin dos (2) o més equips jugant Campionat de Catalunya 
Benjamí, els jugadors benjamins de 1r any podran jugar amb altres equips del mateix 
club que juguen en aquesta competició.  
 
Tots els jugadors/es i staff participants han de disposar de: 

mailto:cca@fchandbol.com
mailto:cca@fchandbol.com
mailto:competicions@fchandbol.com
mailto:areatecnica@fchandbol.com
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 Assegurança esportiva obligatòria 

 Certificat mèdic d’aptitud per la pràctica esportiva 
 Llicència federativa validada 
 Autorització per jugar en categoria superior (jugadors/es prebenjamins) validada.   
 En cas de participar mitjançant “jugador/a convidat” (1er any) i/o “staff addicional 

convidat” ha de tenir obligatòriament la invitació validada.  
 

JORNADA ESPORTIVA I HORARIS DELS PARTITS   

 

BENJAMINS  Dissabte matí : de 10.00 a 13.30 hores (entre 
equips intercomarcals). 

BENJAMINS  Dissabte matí : de 09.00 a 13.30 hores (equips 
comarca Baix Llobregat) 

BENJAMINS Divendres tarda : de 17.30 a 19.00 hores.(previ 
acord ambdós clubs) 

 
Els equips benjamins podran jugar divendres per la tarda (de 17,30h a 19,00h), 
dissabtes per la tarda (de 16,00 a 21,00 hores i diumenges i festius pel matí (de 10,00 
a 13,30 hores), previ acord dels 2 clubs i sense aplicació de dietes. 
 
Per comunicar aquesta modificació de jornada esportiva caldrà proposar-lo i acceptar-
lo mitjançant l’apartat de converses del programa de gestió de competicions entre els 
dos clubs 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 MIDES PESOS 

Benjamins mixts 
(masculins i femenins) 

de 46  a 48 centímetres de 200 a 290 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 
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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. 

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 2 i CAMPIONAT BENJAMÍ 

 
Es modifica l’actual regla (6) del Reglament de Mini-Handbol Nivell 2 i Campionat 
Benjamí: 
 
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, es determina que cada jugador/a 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/es).  
 
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 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 
2019/2020. 
 
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) i Reglament de 
Partits i Competicions i Reglament de Règim Disciplinari vigent.    


