FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 37
Data: 19 de febrer de 2021

LLIGA CATALANA CADET FEMENINA
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà dijous 17/09/2021, a les 10,30 hores.



Participants: KH-7 BM Granollers, OAR Gràcia Sabadell, Handbol TerrassaLlegums Paquita i Handbol Sant Joan Despí A, els quatre 4 equips inscrits i millors
classificats de la temporada anterior que disposen de drets esportius.



Sistema de competició: es formarà 1 grup únic de 4 equips que jugaran pel sistema
de lliga a una volta.



Dates:
Mes
Octubre
Febrer
Març

Dia
11
21 (*)
7 (*)

(*) Modificació dates i sistema de competició de les inicialment previstes.








1ª JORNADA RECUPERACIÓ

2ª JORNADA RECUPERACIÓ

Cap de setmana: 27-28/02/2021

Cap de setmana: 13-14/03/2021

Classificacions: es classificaran per a participar en la 2ª fase de Lliga Catalana
Cadet Femenina els quatre equips participants, la classificació obtinguda en la 1ª
Fase serà comptabilitzada pel quadre Fase Final (1/8 de Final) sota la següent
configuració:
1r classificat: número 1, 2, 3 o 4
2n classificat: número 9, 10, 11 o 12
3r classificat: número 13, 14, 15 o 16
4rt classificat: número 5, 6, 7 o 8




Termini d’altres federatives :
La data límit per a tramitar altes federatives de jugadores per a participar en la
1ª Fase Lliga Cadet Femenina és dimecres 03/03/2021.
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FASE FINAL


Sorteig: el sorteig es realitzarà dimarts 09/03/2021, a les 11,30 hores.

 Participants: 4 equips provinents de la 1ª Fase i 12 equips de les Fases
Classificatòries, fent un total de 16 equips.
 Sistema de competició: s’efectuarà un sol sorteig pel quadre Fase Final, amb
eliminatòries de vuitens de final, quarts de final, semifinals, partit pel tercer i quart lloc i
Final, que es jugaran amb eliminatòries a doble partit.


“Caps de sèrie”: seran “caps de sèrie” el equips provinents de la 1ª Fase més els
quatre millors primers equips classificats de les Fase Classificatòries que no es podran
enfrontar entre ells en l’eliminatòria de 1/8 de Final i sota la següent configuració:










E-1: 1r classificat, 1ª Fase ; 1r sorteig número 1, 2, 3 o 4
E-2: 4rt millor 1r, Fase Classificatòria ; 2n sorteig número 1, 2, 3 o 4
E-3: 4rt classificat, 1ª Fase ; 3r número 5, 6, 7 o 8
E-4: 1r classificat, Fase Classificatòria: 4rt sorteig número 5, 6, 7 o 8
E-5: 2n classificat, 1ª Fase ; 5è sorteig número 9, 10, 11 o 12
E-6: 3r classificat, Fase Classificatòria: 6è sorteig número 9, 10, 11 o 12
E-7. 3r classificat, 1ª Fase ; 7è sorteig número 13, 14, 15 o 16
E-8: 2n classificat, Fase Classificatòria: 8è sorteig número 13, 14, 15 o 16



Ordre de camp eliminatòries a doble partit: per sorteig s’assignarà a tots els equips
un número en el quadre Fase Final que determinarà l’ordre de camp a partir de les
eliminatòries de 1/8 de Final.
Assignació número quadre Fase Final: per sorteig, tenint en compte els condicionants
“caps de sèrie” i ordre de camp. Un cop sortejats i assignat un número pels caps de
sèrie, és sortejarà ( 9è sorteigs) els 2 pitjors primers més els 6 segons classificats de la
F.C., intentant no assignar en la mateixa eliminatòria equips que hagin participat junts
en la Fase Classificatòria..





Dates competició:

DATES FASE FINAL (ANADA)
Dissabte
Dissabte
Dissabte
Dissabte
Dissabte

20/03/2021
17/04/2021
03/04/2021
01/05/2021
15/05/2021

Vuitens final anada
Quarts final anada
Setmana Santa
Semifinals anada
3r i 4t lloc i final anada
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DATES FASE FINAL (TORNADA)
Diumenge 21/03/2021 Vuitens final tornada
Diumenge 18/04/2021 Quarts de final tornada
Diumenge 04/04/2021 Setmana Santa
Diumenge 02/05/2021 Semifinals tornada
Diumenge 16/05/2021 3r i 4t lloc i final tornada




-

-

Classificacions: el guanyador de la final es proclamarà campió de la Lliga
Catalana Cadet Femenina (Sèrie A-1).
Les despeses arbitrals i si s’escau les despeses del delegat federatiu, anotadorscronometradors etc. aniran a càrrec dels clubs locals, segons l’ordre de camp
dels clubs participants en la Fase Final.
Ordre classificatori i dret de participació Campionat d’Espanya Cadet
Femení, temporada 2020/2021: s’establirà segons la classificació obtinguda en
la Fase Final, essent condició indispensable per a obtenir el dret de
participació, haver participat en tots els partits de la Fase Final.
Tindran dret a participar al Campionat d’Espanya Cadet Femení els equips que
determini la RFEBM.

-

Drets esportius adquirits per a la temporada 2021-2022: els 4 millors equips
classificats de la temporada 2020-2021 que s’inscriguin a la Lliga Catalana Cadet
Femenina la temporada 2021-2022, assoliran els drets esportius de participació
directe a la 1a fase, sense necessitat de disputar ni la Fase Prèvia ni Fase
Classificatòria d’aquesta competició.

-

Termini d’altres federatives :
La data límit per a tramitar altes federatives de jugadores per a participar en la
Fase Final Lliga Cadet Femenina és dimarts 13/04/2021.

OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES
Participació de jugadores procedents de la “quota addicional”:
Les jugadores de categoria infantil que es vulguin alinear amb equips del mateix
club, que participin amb 2 equips a la Lliga Catalana Cadet Femenina, 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 jugadores de categoria inferior, amb l’altre equip del mateix club
que participi a la Lliga Catalana Cadet Femenina.
Les jugadores cadets 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) equips que juguin a la Lliga Catalana Cadet Femenina. Així
mateix, pels clubs que tinguin dos (2) equips jugant a la Lliga Catalana Cadet
Femenina, les jugadores cadets de 1r any només podran jugar amb l’equip que hagin
tramitat la seva llicència i mai ho podran fer amb l’altre equip que juga en aquesta
competició
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Arbitratge i Normes de Joc:

Arbitratge individual, s’aplicaran les següents modificacions de les Normes i Regles de
Joc, segons la darrera modificació del Reglament i Normes de Joc (I.H.F. 2016):
1. Joc passiu.
2. Últims 30 segons del temps de joc.
3. Targeta blava.
Arbitratge en parella, i a més de les modificacions reglamentàries número 1, 2 i 3,
s’afegiran les següents modificacions de les Normes i Regles de Joc, segons la darrera
modificació del Reglament i Normes de Joc (I.H.F. 2016):
4. Portera com a jugadora de camp.
5. Jugadora lesionada.
Fase Final:
 Arbitratge en parella a partir de les eliminatòries de i assistència de Delegat
Federatiu, anotador i cronometrador pels partits de semifinals, tercer i quart lloc
i Final, amb aplicació de les modificacions número 1, 2, 3, 4 i 5.
Nota : les jornades esportives i sistema de competició incloses en la normativa s’han
modificat i es podran 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.

SÈRIE A-2b (del 12è al 16è lloc)
PRIMERA FASE SÈRIE A-2b


Sorteig: el sorteig es realitzarà dimarts 23/03/2021, a les 11,15 hores.



Participants: 8 equips perdedors de l’eliminatòria de 1/8 de Final.



Participants: dos grup de 4 equips cadascú que jugaran a una volta.

 Assignació equips: per ordre de classificació lineal obtinguda en la Eliminatòria de
1/8 de Final (Fase Final), i sota la següent configuració, s’intentarà que no coincideixen
en el mateix grup equips que hagin disputat junts la Fase anterior:
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GRUP A

GRUP B

1è classificat 1/8, F.F.
4rt classificat F.C.
5è classificat 1/8 F.F.
8è classificat 1/8 F.F.

2n classificat 1/8, F.F.
3r classificat 1/8 F.F.
6è classificat 1/8 F.F.
7è classificat 1/8 F.F.

Dates:

Mes
Abril
Maig
-

Dia
18
16

2

Classificacions:
Els dos primers classificats de cadascú dels grups participaran en la Fase Final
de la Sèrie A-2a per determinar del 5è al 12è lloc.
Els tercers i quarts classificats de tots dos grups participaran en la Fase Final de
la Sèrie A-2b. L’ordre de classificació dels equips determinarà la composició de
les eliminatòries de la Fase Final, assignant els equips classificats en la mateix
ordre de classificació en les eliminatòries per determinar del 13è al 16è lloc Lliga
Catalana Cadet Femenina, temporada 2020/2021.

FASE FINAL SÈRIE A-2b




Participants: els quatre (4) equips classificats de la 1ª Fase.
Sistema de competició eliminatòria única a doble partit en un mateix cap de
setmana, assignant els equips que hagin obtingut el mateix ordre de classificació
de la 1ª Fase en una única eliminatòria.
Ordre de Camp: s’establirà una classificació lineal entre els equips de tots dos
grups que hagin obtingut un mateix ordre de classificació, jugant com a locals els
millors classificats de l’ordre de classificació el partit de tornada.

Eliminatòria pel 13è al 14è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 3r classificat 1ª Fase & Millor 3n classificat 1ª Fase

Eliminatòria pel 15è al 16è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 4rt classificat 1ª Fase & Millor 4rt classificat 1ª Fase



Dates:

 Partit anada :
 Partit tornada:

29/05/2021
30/05/2021
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Guanyador Eliminatòria pel 13è al 14è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 13è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021
Guanyador Eliminatòria pel 15è al 16è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 15è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021

SÈRIE A-2a (del 5è al 12è lloc)
PRIMERA FASE SÈRIE A-2a


Sorteig: el sorteig es realitzarà dilluns 19/04/2021, a les 11,00 hores.



Participants: 4 equips perdedors de l’eliminatòria de 1/4 de Final.



Participants: un grup de 4 equips que jugaran a una volta.


Dates:

Mes
Maig

-

Dia
2

16

30

Classificacions:
L’ordre de classificació dels equips determinarà la composició de les
eliminatòries de la Fase Final de la Sèrie A-2a, assignant els equips classificats
en la mateix ordre de classificació en les eliminatòries per determinar del 5è al
12è lloc Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada 2020/2021.

FASE FINAL SÈRIE A-2a




Participants: els quatre (4) equips classificats de la 1ª Fase més el quatre equips
provinents de la Sèrie A-2B, fent un total de vuit (8) equips.
Sistema de competició eliminatòria única a doble partit en un mateix cap de
setmana, assignant els equips que hagin obtingut el mateix ordre de classificació
de la 1ª Fase en una única eliminatòria.
Ordre de Camp: els equips provinents de la Sèrie A-2a jugaran el partit de
tornada com a locals.
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Eliminatòria pel 5è al 6è Lloc:
-

E-1 (Única): Millor 1r Classificat 1ª Fase Sèrie A-2b & 1r classificat 1ª Fase Sèrie
A-2a

Eliminatòria pel 7è al 8è Lloc:
-

E-1 (Única): 2n millor 1r classificat 1ª Fase Sèrie A-2b & Segon Classificat 1ª
Fase Sèrie A-2a

Eliminatòria pel 9è al 10è Lloc:
-

E-1 (Única): Millor Segon classificat 1ª Fase Sèrie A-2b & Tercer Classificat 1ª
Fase Sèrie A-2a

Eliminatòria pel 11è al 12è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 2n classificat 1ª Fase Sèrie A-2b & 4rt Classificat 1ª Fase Sèrie
A-2a



Dates:

 Partit anada :
 Partit tornada:





12/06/2021
13/06/2021

Guanyador Eliminatòria pel 5è al 6è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 5è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021.
Guanyador Eliminatòria pel 7è al 8è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 7è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021.
Guanyador Eliminatòria pel 9è al 10è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 9è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021.
Guanyador Eliminatòria pel 11è al 12è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 11è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021.

SÈRIE A-3 (del 17è al 28è lloc)
PRIMERA FASE SÈRIE A-3


Sorteig: el sorteig es realitzarà dimarts 09/03/2021, a les 11,45 hores.

 Participants: 12 equips no classificats per la Fase Final de Lliga Catalana i
provinents de les Fases Classificatòries.


Participants: dos grup de 6 equips cadascú que jugaran a una volta.
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 Assignació equips: per ordre de classificació lineal obtinguda en les Fases
Classificatòries i 1ª Fase i sota la següent configuració, s’intentarà que no coincideixen
en el mateix grup equips que hagin disputat junts la Fase anterior, amb possibilitat de
variar l’atribució directa d’equips en un grup de competició:



GRUP A

GRUP B

1è classificat F.C.
4rt classificat F.C.
5è classificat F.C.
8è classificat F.C.
9è classificat 1ª Fase
12 classificat F.C.

2n classificat F.C.
3r classificat F.C.
6è classificat F.C.
7è classificat F.C.
10è classificat F.C.
11è classificat F.C.

Dates:

Mes

Dia

Març
Abril
Maig

18
16

-

21
2

30

Classificacions:
L’ordre de classificació dels equips de tots dos grups determinarà la composició
de les eliminatòries de la Fase Final, assignant els equips classificats en la
mateix ordre de classificació en les eliminatòries per determinar del 17è al 28è
lloc Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada 2020/2021.

FASE FINAL SÈRIE A-3




Participants: els dotze (12) equips classificats de la 1ª Fase.
Sistema de competició eliminatòria única a doble partit en un mateix cap de
setmana, assignant els equips que hagin obtingut el mateix ordre de classificació
de la 1ª Fase en una única eliminatòria.
Ordre de Camp: s’establirà una classificació lineal entre els equips de tots dos
grups que hagin obtingut un mateix ordre de classificació, jugant com a locals els
millors classificats de l’ordre de classificació el partit de tornada.

Eliminatòria pel 17è al 18è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 1r classificat 1ª Fase & Millor 1r classificat 1ª Fase

Eliminatòria pel 19è al 20è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 2n classificat 1ª Fase & Millor 2n classificat 1ª Fase

8

Eliminatòria pel 21è al 22è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 3r classificat 1ª Fase & Millor 3r classificat 1ª Fase

Eliminatòria pel 23è al 24è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 4rt classificat 1ª Fase & Millor 4rt classificat 1ª Fase

Eliminatòria pel 25è al 26è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 5è classificat 1ª Fase & Millor 5è classificat 1ª Fase

Eliminatòria pel 27è al 28è Lloc:
-

E-1 (Única): Pitjor 6è classificat 1ª Fase & Millor 6è classificat 1ª Fase



Dates:

 Partit anada :
 Partit tornada:







12/06/2021
13/06/2021

Guanyador Eliminatòria pel 17è al 18è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 17è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021.
Guanyador Eliminatòria pel 19è al 20è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 19è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021
Guanyador Eliminatòria pel 21è al 22è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 21è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021
Guanyador Eliminatòria pel 23è al 24è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 23è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021
Guanyador Eliminatòria pel 25è al 26è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 25è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021
Guanyador Eliminatòria pel 27è al 28è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 27è classificat lineal de Lliga Catalana Cadet Femenina, temporada
2020/2021
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OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES PER LA SÈRIE A-2a,
SÈRIE A-2b i SÈRIE A-3
Participació de jugadores procedents de la “quota addicional”:
Les jugadores de categoria infantil que es vulguin alinear amb equips del mateix
club, que participin amb 2 equips a la Lliga Catalana Cadet Femenina, 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
alineats, com a jugadors de categoria inferior, amb l’altre equip del mateix club que
participi a la Lliga Catalana Cadet Femenina.
Les jugadores cadets 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) equips que juguin a la Lliga Catalana Cadet Femenina. Així
mateix, pels clubs que tinguin dos (2) equips jugant a la Lliga Catalana Cadet
Femenina, les jugadores cadets de 1r any només podran jugar amb l’equip que hagin
tramitat la seva llicència i mai ho podran fer amb l’altre equip que juga en aquesta
competició
Nota : les jornades esportives i sistema de competició incloses en la normativa s’han
modificat i es podran 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.

-

Termini d’altres federatives :
La data límit per a tramitar altes federatives de jugadores per a participar en la
Sèrie A-2a, Sèrie A-2b i Sèrie A-3 és dilluns 10/05/2021.
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