FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 330
Data: 17 d’agost de 2020

NORMATIVA SUPERCOPA DE CATALUNYA FEMENINA,
EDICIÓ 2020.
Segons acord A.G.O. (07/08/2020), es jugarà pel sistema d’eliminatòria a
partit únic entre els 2 equips participants, determinats per rigorós ordre de
classificació lineal, temporada 2019/2020, i sota la següent configuració:

EQUIPS PARTICIPANTS
 KH-7 BM GRANOLERS (Divisió d’Honor Femenina)
 FUNDACIÓ HANDBOL SANT VICENÇ (Divisió d’Honor Plata Femenina)
ÀREA DE JOC, DATA I HORARI
o Terreny de Joc: Pavelló Municipal “Salvador Gimeno”
C/ Major, número 75. Sant Joan Despí (08970)
o Data i horari: 21/08/2020, a les 19,00h
SISTEMA DE COMPETICIÓ
El partit corresponent a la Final tindrà una durada de dos (2) parts de trenta
(30) minuts cadascuna.


Cada equip disposarà de tres (3) “time-out” d’equip, segons estableix el
Reglament i Normes de Joc vigent.
S’aplicaran les següents modificacions de les Normes i Regles de Joc, segons
Reglament i Normes de Joc (I.H.F. 2016):
1. Portera com a jugadora de camp.
2. Jugadora lesionada.
3. Joc passiu.
4. Últims 30 segons del temps de joc.
5. Targeta blava.
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Es determina l’assistència d’un Delegat Federatiu.
Els equips podran inscriure a l’acta del partit 5 oficials i 18 jugadores, sense
cap tipus de limitació (seleccionables i no seleccionables).
Les jugadores i staff participants han de disposar obligatòriament de
llicència federativa tramitada per la temporada 2020/2021 i assegurança
esportiva vigent abans de la celebració de la Final.
La Final no podran finalitzar en empat.
En cas de que un partit finalitzi amb el resultat d’empat a gols, es procedirà de la
següent manera:
Desprès de 5 minuts de descans i desprès d’efectuar un nou sorteig de camp,
es jugarà una (1) única pròrroga de cinc (5) minuts, a temps real i sense “time
out”.
La pròrroga s’iniciarà mitjançant un servei d’àrbitre des del centre de la pista.
En cas de persistir l’empat desprès de la pròrroga, es procedirà al sistema de
“Gol d’Or”, mitjançant un “servei” dels àrbitres des del centre de la pista.
Classificacions: l’equip guanyador de la Final es proclamarà campió de la Supercopa
de Catalunya Femenina, edició 2020.
NOTA: les despeses derivades de la mateixa (arbitratges, delegat federatiu, etc.) seran
assumides per la Federació Catalana d’Handbol.
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