FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 380
Data: 09/12/2020

LLIGA CATALANA SÈNIOR MASCULINA, “ANTONIO
LÁZARO” / 2ª DIVISIÓ ESTATAL MASCULINA,
TEMPORADA 2020/201
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 16/07/2020, a les hores 10,30h.



Participants : 16 equips.



Sistema de competició : es formaran 2 grups de 8 equips que jugaran pel sistema
lliga a doble volta.

Segons proposta de la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Handbol,
(08/09/2020), ratificada per la Junta Directiva i amb motiu de la pandèmia de la Covid19, els partits de la 1a i 2a volta es jugaran en un mateix cap de setmana (el dissabte
es jugarà el partit de la 1a volta i el diumenge el de la 2a volta), deixant caps de setmana
lliures entre jornades.


Dates :
Dia: partits 1a volta

Dia: partits 2a volta

Dissabte 03/10/2020 (1a jornada)
Dissabte 16/01/2021 (7a jornada)
Dissabte 30/01/2021 (2a jornada) (*)
Dissabte 13/02/2021 (3a jornada) (*)
Dissabte 27/02/2021 (4a jornada) (*)
Dissabte 13/03/2021 (5a jornada) (*)
Dissabte 27/03/2021 (6a jornada) (*)

Diumenge 04/10/2020 (8a jornada)
Diumenge 17/01/2021 (14a jornada)
Diumenge 31/01/2021 (9a jornada) (*)
Diumenge 14/02/2021 (10a jornada) (*)
Diumenge 28/02/2021 (11a jornada) (*)
Diumenge 14/03/2021 (12a jornada) (*)
Diumenge 28/03/2021 (13a jornada) (*)

Jornades recuperació
Dia: partits 1a volta

Jornades recuperació
Dia: partits 2a volta

Dissabte 20/02/2021
Dimecres 31/03/2021

Diumenge 21/02/2021
Dijous 01/04/2021

(*): Amb motiu de la suspensió de la competició a partir de la jornada 1620/10/2120, es modifiquen les dates i sistema de competició inicialment previstos
en el calendari esportiu.
Classificacions:
- Els tres (3) primers classificats de cada grup (1A, 2A, 3A, 1B, 2B i 3B) es classificaran
per a la fase pel títol, fent un total de 6 equips.
- Els cinc (5) darrers classificats de cada grup (4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 4B, 5B, 6B, 7B i 8B)
es classificaran per a la fase de permanència, fent un total de 10 equips.
Termini altes federatives 1ª Fase:
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El termini per a tramitar altes federatives per a jugadors provinents de baixes federatives
tramitades durant la present temporada 2020-2021 (del mateix club o d’un altre) serà el
31/01/2021.
El termini per a tramitar altes federatives per a nous jugadors que no hagin tramitat
llicència federativa durant la present temporada 2020 - 2021 serà el 23/02/2021.

FASE PEL TÍTOL


Configuració de la plantilla del calendari: tal i com es va acordar al sorteig de la
1a fase, els tres (3) equips classificats per aquesta fase pel títol provinents de grup
“A” de la 1a fase de la competició, disputaran la primera jornada com a locals i el
seu número de plantilla serà assignat segons l’ordre de classificació assolit.



Participants : els sis (6) equips classificats de la 1a fase (1A, 2A, 3A, 1B, 2B i 3B)
-

Sistema de competició : es formarà un (1) grup únic de sis (6) equips que
jugaran pel sistema lliga a doble volta, els equips iniciaran aquesta Fase valent
els resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos a tots
els efectes.

Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, els partits de la 1a i 2a volta es jugaran en
un mateix cap de setmana (el dissabte es jugarà el partit de la 1a volta i el diumenge el
de la 2a volta), deixant caps de setmana lliures entre jornades.


Dates :
Dia: partits 1a volta

Dia: partits 2a volta

Dissabte 10/04/2021 (1a jornada)
Dissabte 24/04/2021 (2a jornada)
Dissabte 08/05/2021 (3a jornada)

Diumenge 11/04/2021 (4a jornada)
Diumenge 25/04/2021 (5a jornada)
Diumenge 09/05/2021 (6a jornada)

Jornades recuperació
Dia: partits 1a volta

Jornades recuperació
Dia: partits 2a volta

Dissabte 15/05/2021

Diumenge 16/05/2021

Classificacions:
- El primer classificat es proclamarà campió de la Lliga Catalana Sènior Masculina
“Antonio Lázaro”.
- Els equips que determini la RFEBM jugaran la Fase d’Ascens a la competició de
Primera Estatal Sènior Masculina. Segons l’acordat a la darrera AGO2015 de la
RFEBM, no podran participar a la fase d’ascens del Campionat Estatal de Segona
Divisió Masculina, l’equip o equips que tinguin un (1) equip homònim del mateix club a
la 1a Estatal Masculina. En el seu lloc hi participarà l’equip que el segueixi linealment a
la classificació final de la Lliga Catalana Sènior Masculina.

2

- Termini altes federatives Fase Títol: el termini per a tramitar altes federatives per a
nous jugadors que no hagin tramitat llicència federativa durant la present temporada
2020 - 2021 serà el 07/04/2021.

Nota : les jornades esportives i sistema de competició incloses en la normativa es poden
modificar degut a una possible suspensió de la competició amb motiu de la pandèmia
mundial de la Covid-19 i de les dates límit, establertes per la RFEBM, per finalitzar la
competició. En aquest supòsit, es proposaria un calendari esportiu i sistema de
competició alternatiu, adaptat als esmentats condicionants.

FASE DE PERMANÈNCIA


Configuració de la plantilla del calendari: tal i com es va acordar al sorteig de la
1a fase, els cinc (5) equips classificats per aquesta fase de permanència provinents
de grup “A” de la 1a fase de la competició, disputaran la primera jornada com a locals
i el seu número de plantilla serà assignat segons l’ordre de classificació assolit.



Participants : els deu (10) equips classificats de la 1a fase (4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 4B,
5B, 6B, 7B i 8B)



Sistema de competició : es formarà un grup únic de deu (10) equips, valent els
resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos a tots els
efectes.

Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, els partits de la 1a i 2a volta es jugaran en
un mateix cap de setmana (el dissabte es jugarà el partit de la 1a volta i el diumenge el
de la 2a volta), deixant caps de setmana lliures entre jornades.


Dates :
Dia: partits 1a volta

Dia: partits 2a volta

Dissabte 10/04/2021 (1a jornada)
Dissabte 24/04/2021 (2a jornada)
Dissabte 08/05/2021 (3a jornada)
Dissabte 22/05/2021 (4a jornada)
Dissabte 05/06/2021 (5a jornada)

Diumenge 11/04/2021 (6a jornada)
Diumenge 25/04/2021 (7a jornada)
Diumenge 09/05/2021 (8a jornada)
Diumenge 23/05/2021 (9a jornada)
Diumenge 06/06/2021 (10a jornada)

Jornades recuperació
Dia: partits 1a volta

Jornades recuperació
Dia: partits 2a volta

Dissabte 12/06/2021
Dissabte 19/06/2021

Diumenge 13/06/2021
Diumenge 20/06/2021

-Descensos: descendiran a Primera Catalana Sènior Masculina els tres (3) últims
equips classificats d’aquesta fase de permanència.
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Termini altes federatives Fase de Permanència:
- El termini per a tramitar altes federatives per a nous jugadors que no hagin tramitat
llicència federativa durant la present temporada 2020 - 2021 serà el 03/05/2021.

Nota : les jornades esportives i sistema de competició incloses en la normativa es poden
modificar degut a una possible suspensió de la competició amb motiu de la pandèmia
mundial de la Covid-19 i de les dates límit, establertes per la RFEBM, per finalitzar la
competició. En aquest supòsit, es proposaria un calendari esportiu i sistema de
competició alternatiu, adaptat als esmentats condicionants.


Observacions reglamentàries :
En relació als descensos d’aquesta competició, s’haurà de tenir en compte l’establert
a la norma 183 del Reglament de Partits i Competicions de la FCH:
S’haurà de comptar amb els corriments de l'escala dels equips de superior i inferior
categoria (descensos de 1a Estatal Masculina a Lliga Catalana Sènior Masculina i
ascensos de Lliga Catalana Sènior Masculina a 1a Estatal Masculina) d'acord amb
les següents normes:
a) els equips que d'acord amb la normativa de la competició assoleixin l'ascens a la
categoria superior no perdran mai el dret a l'ascens.
b) donat el cas que un equip descendeixi de categoria ocuparà la plaça de l'equip
classificat en últim lloc dels que no descendeixin per normativa (mai afectarà, doncs,
els equips que hagin ascendit).
c) en el cas que un equip pugi de categoria, ocuparà la seva plaça el primer
classificat dels equips que havien descendit.
d ) d’acord amb la resolució 6/6 del Comitè de Competició, es nomena a un Delegat
Federatiu pels tràmits d’urgència per la 1ª Fase, Fase Títol i Fase Permanència.
Aquesta figura tindrà com a funció acordar mesures provisionals en la incoació d’un
expedient sancionador per raó de les infraccions greus ocorregudes en la jornada
del dissabte en les competicions que celebrin l’anada i tornada el mateix cap de
setmana. L’aplicació d’aquesta mesura serà comunicada al o als clubs afectat/s, i
al/la col·legiat/da o col·legiats/des designats pel partit que s’hagi de celebrar a
l’endemà. Seguidament l’expedient es traslladarà al Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva que serà qui un cop complerts els tràmits establerts resoldrà
l’expedient en primera instància.
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