FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 25
Data: 9 de febrer de 2021

LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA
FASE PRÈVIA, TEMPORADA 2020/2021





Sorteig: el sorteig es va celebrar divendres 17/07/2020 a les 10,30h.
Participants: sis (6) equips de nova creació o pitjors classificats lineals
temporada 2019/2020.
Sistema de competició: es formarà tres eliminatòries de dos equips cadascuna
que jugaran pel sistema eliminatòria a doble partit.
Les eliminatòries s’han format per sorteig pur sota la següent configuració:
E-1: Handbol Ribes Can Frank / Autoescola Pallars – Handbol Igualada
E-2: CH Calonge i Sant Antoni CH / Handbol Santpedor
E-3: OAR Gràcia Sabadell B / BM Barberà



Dates: partit d’anada 26/09/2020 ; partit de tornada 27/09/2020



Els equips Autoescola Pallars-Handbol Igualada, Handbol Santpedor i BM
Barberà disputaran el partit de tornada com a locals, diumenge 06/09/2020, al
disposar de millor classificació lineal.
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
Covid-19, es modifiquen les dates de celebració de la Fase Prèvia, es traslladen
del cap de setmana 05-06/09/2020 al 26-27/09/2020.







Classificacions: els tres equips guanyadors de les eliminatòries E-1, E-2 i E-3
participaran amb el número 1 de plantilla dels grups: C, B i E, respectivament,
de Fase Classificatòria Lliga Catalana Juvenil Masculina.
Els dos equips perdedor de les eliminatòries E-1 i E-3 participaran en el sorteig
de Primera Catalana Juvenil Masculina, temporada 2020/2021.
Segons veredicte 1/4 del Comitè de Competició, el CH Calonge i Sant Antoni
s’incorpora al Campionat de Girona Juvenil Masculí i el CH Santpedor al grup B
de la Fase Classificatòria amb el número 1 de la plantilla.

FASE CLASSIFICATÒRIA TEMPORADA 2020/2021



Sorteig: el sorteig es va celebrar divendres 17/07/2020 a les 10,30h.
Participants : els vint-i-set (27) equips inscrits.
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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
Covid-19, es modifiquen les dates de celebració de la Fase Classificatòria i
sistema de competició.
Sistema de competició: es formaran sis grups de 4 equips cadascú. Els grups
s’han format per sorteig i rigorós ordre de classificació lineal temporada
2019/2020 i jugaran pel sistema de lliga a una volta. Es jugarà una jornada
esportiva (partit) cada 14 dies, deixant caps de setmana lliures entre jornades
Segons acord A.G.O. juny 2015, s’assignarà per sorteig pur el número de
plantilla del grup de competició als equip participants.
Queden exempts de disputar la Fase Classificatòria els següents equips amb
drets esportius Lliga Catalana Juvenil Masculina per la present temporada
2020/2021: KH-7 BM Granollers, Barça Juvenil, KH-7 BM Granollers Sporting i
Handbol Sant Quirze Verd.

Dates competició:

1a jornada: 11/10/2020
2a jornada: 21/02/2021 (*)
3a jornada: 07/03/2021 (*)
(*) 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 1ª fase de Lliga Catalana
Juvenil Masculina els dos primers equips classificats de cada grups (12 equips).
La resta d’equips no classificats (dotze equips), participaran en el sorteig de la
(previsió) Primera Catalana Juvenil Masculina, temporada 2020/2021, amb el
format i denominació que determini la Federació Catalana d’Handbol.

Termini tramitació llicències federatives jugadors: la data límit per a tramitar
altes federatives de jugadores per a participar en la Fase Classificatòria Juvenil
Masculina és dimecres 03/03/2021.
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OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES
S’anomenarà un Delegat Federatiu per les eliminatòries de la Fase Prèvia, que
actuarà per delegació, en cas de que no sigui nomenada una altra persona, com a
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva prenent les mesures que en cada cas
correspongui d'acord amb el present Reglament de Partits i Competicions,
Reglament de Règim Disciplinari, i demés normes vigents.





Els jugadors/es de categoria inferior que es vulguin alinear amb equips del mateix
club, que participin amb 2 equips a la mateixa competició de 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 mateixa
competició.
Els jugadors/es 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 mateixa competició. Així mateix,
pels clubs que tinguin dos (2) equips jugant a la mateixa competició, els
jugadors/es 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 a la mateixa 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.

NORMATIVA I CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ
NORMA 184. Sistema de Lliga a una sola volta (Reglament de Partits i Competicions
temporada 2020/2021, Capítol 3r, Classificació Lineal i aplicació de criteris vigent).
a) Entre dos equips:
1r.- Resultat del partit jugat entre ambdós equips exclusivament.
2n.- Major diferència de gols amb la intervenció de tots els equips que participen a la
competició.
3r.- Major nombre de gols marcats intervenint tots els equips.
4rt.- Millor quocient general resultant de dividir la suma de gols a favor entre la de gols
en contra, amb la intervenció de tots els equips.
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5è.- Millor quocient resultant de dividir la suma de gols a favor entre la de gols en contra
dels obtinguts entre els equips empatats.
6è.- En el cas poc probable de que persisteixi l'empat, se celebrarà un partit de desempat
a camp neutral, amb les pròrrogues reglamentàries, i si fos precís amb la resolució
posterior reglamentàriament establerta.
b) Entre més de dos equips:
En els casos en el que es produeixi empat entre tres o més equips, es mantindran els
criteris establerts a continuació, fins que hi hagi 2 equips empatats. Quan es produeixi
aquesta circumstància, es passarà al criteri d’empat entre dos equips.
1r.- Punts resultants en una classificació particular entre els equips empatats.
2n.- Major diferència de gols entre ells exclusivament.
3r.- Major diferència de gols intervenint la resta d’equips.
4rt.- Major nombre de gols marcats intervenint exclusivament els equips empatats.
5è.- Major nombre de gols marcats per tots els equips que intervenen a la competició.
6è.- Millor quocient general de la competició resultant de dividir la suma de gols a favor
entre la de gols en contra.
Aquests criteris de classificació s’aplicaran a: Fase Classificatòria Lliga Catalana Juvenil
Masculina, Lliga Catalana Cadet Masculina, Lliga Catalana Infantil Masculina, Lliga
Catalana Juvenil Femenina, Lliga Catalana Cadet Femenina i Lliga Catalana Infantil
Femenina.

NORMATIVA INCOMPAREIXENCES PARTITS
-

Pels equips que no es presentin a jugar: és donarà el resultat de 10-0 o 0-10 per
a tots els partits de la fase classificatòria.
Sanció econòmica: segons l’establert al RRD i RPC de la FCH.
L’equip que no es presenti a jugar a qualsevol partit d’una fase classificatòria
(Lliga catalana), quedarà impossibilitat per a participar a la fase classificatòria de
Lliga Catalana de la temporada següent.

NORMATIVA RETIRADES D’EQUIPS ABANS DE L’INICI DE LA
COMPETICIÓ
-

-

-

Pels equips que comuniquin als Òrgans Jurisdiccionals abans de l’inici de la
competició que es retiren, s’aplicarà la norma número 57 del RRD i es traurà
l’equip/s del calendari a tots els efectes i no es modificarà el sistema de
competició.
En cas d’una retirada d’un equip/s de la competició, s’aplicarà el per tal de
determinar els quatre millors segons classificats dels vuit grups de competició
aplicarem l’apartat el número 4 de la norma 183 del RPC:
En el cas d'haver-se jugat diferent nombre de partits, el coeficient per assolir els
tres primers apartats s’obtindrà dividint els nombres a considerar entre el nombre
de partits jugats per cada equip:
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-

1.- Punts dividit pel número de partits jugats,
2.- Diferència de gols a favor i en contra dividit pel número de partits jugats,
3.- Major nombre de gols marcats dividit pel número de partits jugats.
Sanció econòmica: segons l’establert al RRD i RPC de la FCH.
L’equip que es retiri abans d’una fase classificatòria (Lliga Catalana ), quedarà
impossibilitat per a participar a la fase classificatòria de Lliga Catalana de la
temporada següent.
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