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8 d’agos de 2020

MODIFICACIÓ NOMBRE D’EQUIPS
CATALANA SÈNIOR FEMENINA

PARTICIPANTS

DE

PRIMERA

S’aprova equiparar el mateix nombre d’equips de la 1a Catalana Sènior
Femenina als de la 1a Catalana Sènior Masculina, passant de la participació de
14 a 16 equips.
Malauradament, i degut a la pandèmia de la Covid-19, aquesta transició s’haurà
de fer al llarg de les següents temporades, tal i com es va informar el passat
mes de maig de 2020:
TEMPORADA
Inici temporada
Ascensos Primera a Lliga
Descensos Primera a Segona
Descensos Lliga a Primera
Ascensos Segona a Primera
Total

15
-3
0
0
8
20

Inici temporada
Ascensos Primera a Lliga
Descensos Primera a Segona
Descensos Lliga a Primera
Ascensos Segona a Primera
Total

20
-3
-4
3
4
20

Inici temporada
Ascensos Primera a Lliga
Descensos Primera a Segona
Descensos Lliga a Primera
Ascensos Segona a Primera
Total

20
-3
-6
5
4
20

Inici temporada
Ascensos Primera a Lliga
Descensos Primera a Segona
Descensos Lliga a Primera
Ascensos Segona a Primera
Total

20
-3
-6
3
4
18

Inici temporada
Ascensos Primera a Lliga
Descensos Primera a Segona
Descensos Lliga a Primera
Ascensos Segona a Primera
Total

18
-3
-6
3
4
16

Inici temporada
Ascensos Primera a Lliga
Descensos Primera a Segona
Descensos Lliga a Primera
Ascensos Segona a Primera
Total

16
-3
-4
3
4
16

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

2023 - 2024

2024 - 2025

SISTEMA DE FORMACIÓ DE GRUPS DE LA 1a FASE DE LA LLIGA
CATALANA INFANTIL FEMENINA, LLIGA CATALANA CADET FEMENINA,
LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA, LLIGA CATALANA INFANTIL
MASCULINA, LLIGA CATALANA CADET MASCULINA I LLIGA CATALANA
JUVENIL MASCULINA
S’aprova distribuir els grups 2 grups de competició (amb 8 equips cadascun) per
a la 1a fase de la competició de les competicions a dalt relacionades, tenint en
compte la classificació lineal dels diferents grups de la fase classificatòria de la
temporada actual i mantenint com a “caps de sèrie” els 4 millors equips
classificats de la temporada anterior, en cas que hagin formalitzat la seva
inscripció per a la temporada actual .
Segons la proposta la distribució lineal dels 2 grups de competició seria amb
aquests 16 equips:
-

1r classificat temporada anterior (cap de sèrie).
2n classificat temporada anterior (cap de sèrie).
3r classificat temporada anterior (cap de sèrie).
4t classificat temporada anterior (cap de sèrie).
1r millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
2n millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
3r millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
4t millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
5è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
6è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
7è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
8è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
9è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
10è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.
11è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual
12è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.

FORMATS DE COMPETICIÓ DE LA SUPERCOPA DE CATALUNYA
MASCULINA I FEMENINA (TEMPORADA 2020-2021)

Excepcionalment, per aquesta temporada 2020-2021, i degut a l’afectació de la
pandèmia de la Covid-19 i que no s’ha pogut celebrar la Copa Catalana Sènior
Masculina i Femenina de la temporada 2019-2020, competicions que donaven
drets classificatoris i de participació a ambdues supercopes, s’acorda modificar
les competicions de la Supercopa de Catalunya Masculina i Femenina, sota els
següents formats:

SUPERCOPA DE CATALUNYA MASCULINA:
Equips participants:
2 equips catalans (Barça i Fraikin BM Granollers) de la màxima categoria
estatal de la temporada 2019-2020 (Lliga Sacyr Asobal)
Sistema de competició:
Final a partit únic, eliminant els 2 partits de semifinals que es jugaven en
anteriors edicions.

SUPERCOPA DE CATALUNYA FEMENINA:
Equips participants:
2 equips catalans millors classificats de categories estatals de la
temporada 2019-2020.
KH-7 BM Granollers (Lliga Guerreras Iberdrola de la Divisió d’Honor
Femenina) i H Sant Vicenç-Bar Mi Casa (millor classificat del grup “C” de la Lliga
de Divisió d’Honor Plata Femenina, segons la classificació final publicada per la
RFEBM)
Sistema de competició:
Final a partit únic, eliminant els 2 partits de semifinals que es jugaven en
anteriors edicions.

CREACIÓ DE LA CATEGORÍA ESPECÍFICA DE VETERANS/ES
S’aprova la creació d’una categoria específica de veterans/es, exclusivament per
a jugadors/es màsters.
Amb la creació d’aquesta categoria es facilitarà la tramitació i el control de les
llicències màsters i sèniors, amb una diferenciació clara, tant de la categoria
màster com de la categoria sènior.

OBLIGATORIETAT DE TRAMITACIÓ DE TRÀNFERS PER A TOTS ELS
JUGADORS ESTRANGERS (NORMA 42 DEL REGLAMENT DE PARTITS I
COMPETICIONS)

Atès l’establert a la norma 42 del Reglament de Partits i Competicions de la FCH
i l’article 47 del Reglamento de Partidos i Competiciones de la RFEBM, per a
tramitar la llicència d’un jugador estranger de qualsevol categoria, serà
obligatori i imprescindible fer els tràmits següents:
NORMA 42
Els tràmits que s'han de seguir per tramitar la llicència d'un jugador/a estranger/a
(no seleccionable) seran els que a continuació es detallen:
1.- Petició a la RFEBM, per part del club interessat, de la sol·licitud de
tramitació de trànsfer, mitjançant la tramesa a la mateixa de l’imprès creat amb
aquesta finalitat, degudament complimentat, i acompanyant la documentació
que en cada cas procedeixi.
2.- Una vegada rebut el trànsfer a través de la RFEBM, es realitzarà la
corresponent tramitació de la llicència, d'acord amb el que es disposa als articles
28 al 38 d'aquest Reglament de Partits i Competicions.
MODIFICACIÓ PARCIAL DE LES NORMES 87, 89 I 93 DEL REGLAMENT DE
PARTITS I COMPETICIONS DE LA FCH EN RELACIÓ A LA PARTICIPACIÓ
DE JUGADORS/ES DE LA QUOTA ADDICIONAL (NACIONALITAT)
S’aprova que en relació a la participació de jugadors/es d’equips sèniors
masculins i femenins de categoria inferior, es permeti que aquests/es siguin de
qualsevol nacionalitat (fins ara tenien que ser obligatòriament de nacionalitat
espanyola), excepte en aquests 2 casos en concret:
“Els equips de Lliga Catalana Sènior Masculina que participin en les Fases
d’Ascens a Primera Estatal es regiran per la normativa especifica de la RFEBM,
pel que fa a la composició dels equips sèniors en les esmentades fases”
“Els equips de Lliga Catalana Sènior Femenina que participin en les fases
d’ascens a la Divisió d’Honor Plata Femenina es regiran per la normativa
especifica de la RFEBM, pel que fa a la composició dels equips sèniors en les
esmentades fases”
Així les esmentades normes 88, 89 i 93 del Reglament de Partits i Competicions
queden modificades parcialment amb el següent redactat (veure redactat en
vermell):
NORMA 87
A més a més, a cada partit els equips podran comptar amb una quota addicional
de jugadors procedents d’altres equips del club”, fins a un total de 8 jugadors,

segons el quadre següent sempre i quan estiguin degudament autoritzats
segons el procediment establert per la FCH:

Fins a 8 jugadors nascuts l’any XXXX, XXXX, XXXX, XXXX i XXXX procedents
dels equips sèniors de competició inferior del propi club (1)
Fins a 2 jugadors nascuts fins l’any xxxx
Fins a 6 jugadors nascuts l’any procedents dels equips sèniors de
xxxx, xxxx, xxxx, xxxx i xxxx competició inferior del propi club (2)
procedents dels equips sèniors de ===============================
competició inferior del propi club (1)
Fins un nombre il·limitat de jugadors
juvenils procedents dels equips juvenils
del propi club (1)
(1) Poden jugar un número il·limitat de partits

(2) Poden jugar 10 jornades. Abans de la 11a han de tramitar llicència per l’equip
superior, si n’hi ha de disponible i dins dels terminis reglamentaris

NORMA 89
A cada partit de competició sènior masculina els equips podran participar amb
els següents tipus de jugadors :




Jugadors sèniors del propi equip més vuit jugadors sèniors nascuts l’any
xxxx, xxxx, xxxx, xxxx i xxxx procedents dels equips inferiors del mateix club.
 Dins dels vuit sèniors esmentats en el paràgraf anterior, fins a dos jugadors
sèniors nascuts fins l’any 1996 procedents dels equips sèniors inferiors del
mateix club .
Número il·limitat de jugadors juvenils del mateix club , amb la corresponent
autorització.

NORMA 93
A més a més, a cada partit els equips podran comptar amb una quota addicional”
de jugadores procedents d’altres equips del club, fins a un total de 8 jugadores
sempre i quan estiguin degudament autoritzats segons el procediment establert
per la FCH, segons el quadre següent:

Fins a 8 jugadores nascudes l’any xxxx, xxxx, xxxx, xxxx i xxxx procedents dels
equips sèniors de competició inferior del propi club (1)

Fins a 2 jugadores nascudes fins l’any xxxx procedents dels equips sèniors
de competició inferior del propi club (2)
Fins a 6 jugadores nascudes l’any
xxxx, xxxx, xxxx, xxxx i xxxx ===============================
procedents dels equips sèniors de
competició inferior del propi club (1) Fins un nombre il·limitat de jugadores
juvenils procedents dels equips juvenils
del propi club (1)

(1) Poden jugar un número il·limitat de partits

(2) Poden jugar 10 jornades. Abans de la 11a han de tramitar llicència per l’equip
superior, si n’hi ha de disponible i dins dels terminis reglamentaris

AMPLIACIÓ DE LES FIGURES QUE PODEN FER LA FUNCIÓ
DE DELEGAT DE CAMP (NORMA 75 DEL REGLAMENT DE PARTITS I
COMPETICIONS)
S’aprova la modificació de la Norma 75 del RPC:
II. Delegat de camp
NORMA 75
Tots els equips locals hauran de presentar una persona amb llicència d’oficial
d'equip, entrenador, ajudant d’entrenador o auxiliar del club per desenvolupar les
funcions de delegat de camp. A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet,
es permetrà que una mateixa persona amb llicència d’oficial, pugui desenvolupar
les funcions de delegat de camp i de delegat d’equip.

MODIFICACIÓ DE LA NORMA 151 DEL REGLAMENT DE
PARTITS I COMPETICIONS DE LA FCH (APLICACIÓ DE DIETES DELS
PARTITS DE LES COMPETICIONS DE LA FCH)
Davant les dificultats dels clubs per enquibir els partits en la franja matinal
(habitualment reservada per competicions de categories de base), per a les
franges horàries de dissabte i diumenge per la tarda, amb una alta concentració
de partits de diferents competicions, s’aprova modificar la norma 151 del
Reglament de Partits i Competicions en l’apartat d’aplicació de dietes arbitrals.
La modificació d’aquesta norma queda amb el següent redactat:
NORMA 151
A la franja horària de dissabte i diumenge, tot i que l’horari màxim per a
jugar un partit és a les 13,30 hores, s’aplicarà 20 minuts de cortesia a partir de
la qual s’aplicaran dietes (hora de l’inici del partit)
A la franja horària de dissabte, tot i que l’horari màxim per a jugar un partit
és a les 21,00 hores, s’aplicarà 20 minuts de cortesia a partir de la qual
s’aplicaran dietes (hora de l’inici del partit)
A la franja horària de diumenge, tot i que l’horari màxim per a jugar un
partit és a les 19,00 hores, s’aplicarà 20 minuts de cortesia a partir de la qual
s’aplicaran dietes (hora de l’inici del partit)

MODIFICACIÓ DE LA NORMA 151 DEL REGLAMENT DE
PARTITS I COMPETICIONS DE LA FCH (APLICACIÓ PARTITS DE LES
COMPETICIONS DE LA FCH)
S’aprova modificar la norma 151 del Reglament de Partits i Competicions de la
FCH, ampliant la franja horària del diumenge per la tarda per a juvenils i sèniors
i així poder col·locar 3 partits en aquesta franja:
- 1r partit: 16,00 hores.
- 2n partit: 17,30 hores. - 3r partit: 19,00 hores.
La modificació d’aquesta norma quedaria amb el següent redactat.
NORMA 151
S'estableix, per a la celebració dels partits de totes les competicions que organitzi
la FCH, el següent horari:

CATEGORIES

DISSABTES

DIUMENGES i
FESTIUS

SÈNIORS,
09.00 a 13.30 hores
VETERANS I
16.00 a 21.00 hores
16.00 a 19.00 hores
JUVENILS
Els juvenils també podran jugar els dissabtes pel matí (de 9,00 a 13,30
hores), previ acord dels dos clubs i sense aplicació de dietes arbitrals.
DIUMENGES i
CATEGORIES
DISSABTES
FESTIUS
CADETS,
Matí : 09.00 a 13.30 hores. Tarda
INFANTILS I
: 16.00 a 21.00 hores
09.00 a 13.30 hores
ALEVINS NIVELL 1
ALEVINS NIVELL 2
Matí : 09.00 a 13.30 hores.
BENJAMINS

Matí : 10.00 a 13.30 hores.

Els alevins de nivell 2 i els benjamins 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.

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.

ELIMINACIÓ LLICÈNCIA D’AUXILIAR D’EQUIP
S’aprova eliminar la figura d’Auxiliar d’Equip del Reglament de Partits i
Competicions.
Eliminar el punt C) normes 66 i 67 del Capítol 5è.Tramitació de Llicències
d’Oficials i totes les esmenes a auxiliar d’equip del RPC.

AMPLIACIÓ DELS SISTEMES DEFENSIUS DELS CAMPIONATS ALEVINS
DE NIVELL 1 (FEMENINS I MASCULINS – MIXTES) AMB LA DEFENSA 3:3
S’aprova modificar part de la regla 12.7 dels Reglaments de MiniHandbol de
Nivell 1 (femení i masculí – mixt) amb el següent redactat:
El sistema defensiu en igualtat numèrica serà individual a tot el camp, a mig
camp, permetent les ajudes i els canvis d'oponent o mitjançant el sistema
defensiu 3:3
En situacions d’inferioritat numèrica, s’haurà de defensar amb defensa individual,
ja que es permeten les ajudes defensives i els canvis d’oponent.

PILOTA SENSE PEGA PER A LES
(TEMPORADA 2020-2021 I SEGÜENTS)

COMPETICIONS

JUVENILS

S’aprova que a partir d’aquesta propera temporada, els TOP “4” de les Lligues
Catalanes Juvenil Masculina i Femenina es jugaran amb la pilota oficial
(Hummel) sense pega.

SUSPENSIÓ DEFINITIVA DE LES COMPETICIONS
Si una vegada començades les diferents competicions, aquestes s’haguessin de
suspendre de manera definitiva per circumstàncies excepcionals o causes de
força major, es procediria de la següent manera:
CONSIDERACIONS GENERALS:
•
Qualsevol que sigui la competició que es tracti, els ascensos i/o
descensos es produiran sempre que les competicions de superior o inferior rang
també es produeixin segons els criteris que a continuació s’exposen.
•
En les competicions que es juguin en vàries fases, únicament es tindrà en
compta, a efectes de la classificació final, aquella part de la competició
efectivament disputada, sense que es pugui considerar, en cap cas, la part de la
competició no disputada. No es tindran en compta a aquests efectes les fases
complementàries d’ascensos/descensos i promocions.
•
En el cas que les lligues regulars a doble volta hagin finalitzat i s’estiguin
disputant les fases d’ascens i/o permanència o les eliminatòries, es tindran en
compta els resultats dels partits disputats pels ascensos i/o descensos.

•
En les competicions que es juguin en més d’un grup i existeixi un nombre
de grups superior a la previsió de places d’ascens i/o descens, aquestes
s’assignaran en funció de la classificació resultant de l’aplicació dels criteris
establerts a l’efecte en el Reglament de Partits i Competicions.
•
En les lligues a doble volta tots contra tots, en dos o més fases, es
considerarà que s’ha disputat menys del 50% del total de la competició quan, al
dividir el número total de partits a disputar entre totes les fases per el número de
fases (només es tindrà en compta la competició de lliga) dóna un resultat inferior
al 50% de les jornades a disputar.

TIPUS DE COMPETICIONS:
(A): Lliga a doble volta tots contra tots, en un sol grup:
Opció A: Si s’ha disputat el 50% o més del total de la competició:
(a).- es proclamaria campió el primer classificat en el moment de la suspensió
de la competició.
(b).- hi haurà ascensos i descensos si estan establerts a les bases de les
normatives específiques de cada competició.

Opció B: Si s’ha disputat menys del 50% del total de la competició:
(a).- la competició serà declara nul·la i no es proclamarà campió, ni es produiran
ascensos i/o descensos.
(B): Lliga a doble volta tots contra tots, en dos o més fases:
Opció A: Si s’ha disputat el 50% o més del total de la competició:
(a).- es proclamaria campió en funció de la classificació resultant de l’aplicació
dels criteris establerts a l’efecte en el Reglament de Partits i Competicions en el
moment de la suspensió de la competició.
(b).- els ascensos i descensos seran els establerts en les bases de les
normatives específiques de cada competició.
Opció B: Si s’ha disputat menys del 50% del total de la competició:
(a).- la competició serà declara nul·la i no es proclamarà campió, ni es produiran
ascensos i/o descensos.

(C): Lliga a una volta tots contra tots, en un sol grup:
(a).- es proclamarà campió el primer classificat en el moment de la suspensió de
la competició.
(b).- a efectes classificatoris es tindran en compta pel que fa als equips
classificats, i segons les bases específiques de cada competició, la classificació
en el moment de la suspensió.
(D): Lliga a una volta tots contra tots, en dos o més grups:
(a).- s’establirà la classificació final amb l’aplicació dels criteris establerts a
l’efecte en el Reglament de Partits i Competicions en el moment de la suspensió
de la competició.
(b).- a efectes classificatoris es tindran en compta pel que fa als equips
classificats, i segons les bases específiques de cada competició, la classificació
en el moment de la suspensió.
(E): Eliminatòries a doble partit:
(a).- a efectes classificatoris es tindran en compta pel que fa als equips
classificats, la classificació en el moment de la suspensió, entenent que només
s’ha pogut jugar el partit d’anada de l’eliminatòria o eliminatòries en qüestió.

(F): Eliminatòria a partit únic:
(a).- a efectes classificatoris es tindran en compta pel que fa als equips
classificats, la classificació lineal de la temporada anterior, entenent que no s’ha
pogut jugar el partit de l’eliminatòria o eliminatòries en qüestió.
Qualsevol circumstància o sistema de competició diferents a tots els exposats,
es determinarà per l’òrgan competent de la FCH.

Justificació: establir criteris de classificació, ascensos, descensos, etc. o
determinar si la temporada es declara nul·la, si una vegada començades les
diferents competicions, aquestes s’haguessin de suspendre de manera definitiva
per circumstàncies excepcionals o causes de força major.

MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 23.c I 27 DELS ESTATUTS DE LA
FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL
S’aprova la modificació dels articles 23.c i 27 dels Estatuts de la Federació
Catalana d’Handbol, amb els següents redactats:
ARTICLE 23:
c) Un representant per a cadascun dels estaments de jugadors, àrbitres i tècnics,
sempre que siguin majors d’edat i que estiguin en possessió de la llicència
federativa preceptiva, hagin participat en la totalitat d’una competició oficial de la
FCH durant la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de
la convocatòria d’eleccions. En el cas de l’estament de tècnics, hauran d’estar
en possessió d’un títol oficial establert dins de la formació federativa oficial. El
nomenament de l’Assemblea serà personal i el seu mandat pel mateix temps
que la Junta Directiva de la FCH.
ARTICLE 27: afegir el paràgraf següent
Els clubs exclusius d’handbol platja afiliats a la FCH tindran dret a vot sempre
que hagin participat en la totalitat de les competicions oficials de la Federació
Catalana d’Handbol.

