FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 101
Data: 27 d’abril de 2021

CAMPIONAT DE GIRONA JUVENIL MASCULÍ
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 22 de setembre de 2020 a les 11,45 hores.



Participants: 5 equips



Sistema de competició: lliga a una volta.



Dates:
Mes
Octubre
Març
Abril
Maig






Dia
11
21
18
16

02

23

Classificacions :
L’equip classificat en primer lloc es proclamarà campió del Campionat de Girona
Juvenil Masculí, temporada 2020/2021 i es classificarà per una plaça en la Fase
Final (1/4) de Primera Catalana Juvenil Masculina, temporada 2020/2021.
L’equip classificat en segon lloc, es classificarà per la Fase Final de Segona
Catalana Juvenil Masculina, temporada 2020/2021.
Els equips classificats 3Girona, 4Girona i 5 Girona, es classificaran per a jugar
la Fase del 9è al 20è de Primera Catalana Juvenil Masculina, temporada
2020/2021.

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. En aquest supòsit, es proposaria un calendari esportiu i sistema
de competició alternatiu, adaptat als esmentats condicionants.

Termini altes federatives 1ª Fase: El termini per a tramitar altes federatives per
jugadors provinents de baixes federatives tramitades durant la present temporada 20202021 (del mateix club o d’un altre) serà el 10/05/2021.
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OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES
ADAPTACIÓ REGLAMENTÀRIA PARTICIPACIÓ DE JUGADORES PROCESDENTS
DE LA QUOTA ADDICIONAL:

NORMA 97
Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat juvenil que tinguin
la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de vuit
jugadors/res de categoria cadet, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips
cadets del mateix club, tinguin la llicència cadet tramitada, així com la
corresponent autorització per jugar a categoria superior.

NORMA 99
Perquè els/les jugadors/es cadets puguin participar en competició juvenil,
hauran de tenir tramitada llicència de cadet i sol·licitar autorització per jugar amb
l’equip juvenil adjuntant una autorització per a jugar en categoria superior
signada per un progenitor o tutor legal seguint el procés establert per la FCH.
En cas que el/la jugador/a cadet vulgui ser alineat/da en més d’un equip juvenil,
de competicions diferents, s’ha de sol·licitar autorització per a cada equip.
Tot i això, en una mateixa jornada esportiva només podrà ser alineat en un màxim
de dos partits, sense tenir en compte el dia de la seva celebració. En cap cas,
els jugadors o jugadores de la quota addicional, podran ser alineats en més de
dos partits en la seva totalitat, ja sigui en la seva categoria com en la que estiguin
autoritzats, en un termini de 48 hores. Aquesta limitació no s’aplicarà a les
competicions que es disputen pel sistema de concentració.
Els/les jugadors/res cadets que participin amb l'equip juvenil del seu club tenen
caire no nominatiu i no perden la seva condició, podent jugar amb l'equip de
procedència sempre que el club ho determini. A la mateixa jornada i a la mateixa
data podran alinear-se en ambdues categories.
Els jugadors/es de categoria cadet 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.
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