FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 319
Data: 25/10/2021

QUARTA CATALANA SÈNIOR MASCULINA,
TEMPORADA 2021/2022
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 15/07/2021 a les 11:30 hores.



Participants : 26 equips.



Sistema de competició : una vegada s’han atès totes les renúncies d’equips,
amb el sorteig realitzat, es formen un grup de 8 equips i dos grups de 9 equips,
que jugaran pel sistema lliga a doble volta.



Dates :

Mes
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer

Dia
3
7

10
14
12

6

13

17
21
19
16
20

24
28

31

23
27

30

Classificacions:
- Els quatre (4) primers classificats de cada grup (1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, 1C,
2C, 3C i 4C) es classificaran per a la fase pel títol, fent un total de 12 equips.
- La resta d’equips passaran a jugar la Copa Federació de Quarta Catalana Sènior
Masculina.
-Els equips no classificats per la Segona Fase participaran automàticament en el sorteig
1ª Fase Copa Federació Quarta Catalana Sènior Masculina en el format que determini
la Federació Catalana d’Handbol.

Termini altes federatives 1ª Fase:
- El termini per a tramitar altes federatives per a jugadors provinents de baixes
federatives tramitades durant la present temporada 2021-2022 (del mateix club o d’un
altre) serà el 31/01/2022.

SEGONA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 28 de febrer de 2022, a les 16,15 hores.

1



Participants: els dotze (12) equips classificats de la 1a fase.



Sistema de competició: es formaran dos grups de sis (6) equips que jugaran
pel sistema lliga a doble volta. Els 2 grups es formaran tenint en compte la
classificació de la 1a fase i s’intentarà fins on sigui possible, no assignar equips
en un grup que ja hagin participat junts en l’anterior Fase.



Dates :

Març
Abril
Maig

3
1

13
10
8

20
15

27
24
22



Eliminatòria pel títol: la jugaran el primer classificat del grup “A” i el primer
classificat del grup “B” d’aquesta fase pel títol.



Dates:
Ordre de la eliminatòria: per sorteig pur que es realitzarà el dia 23/05/2022, a les
11,15h
Partit d’anada: 29/05/2022

Partit de tornada: 05/06/2022



Eliminatòria d’ascens: la jugaran el quart classificat del grup “A” i el quart classificat
del grup “B” d’aquesta fase final.



Dates:
Ordre de la eliminatòria: per sorteig pur que és realitzarà el dia 23/05/2022, a les
11,15h
Partit d’anada: 29/05/2022

Partit de tornada: 05/06/2022

Termini altes federatives Fase Títol:
- El termini per a tramitar altes federatives per a noves jugadores que no hagin tramitat
llicència federativa durant la present temporada 2021-2022 serà el 02/05/2022.

Classificacions:
- El guanyador de la eliminatòria pel títol es proclamarà campió de la Quarta Catalana
Sènior Masculina, temporada 2021/2022.
Ascensos:
- Els 3 primers (6 equips) classificats dels grups 2ª Fase, juntament amb el guanyador
de la eliminatòria d’ascens (1 equip), ascendiran a la Tercera Catalana Sènior
Masculina, fent un total de 7 equips.
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OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES

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.
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