FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 332-2
Data: 03 de novembre de 2021

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ MIXT, NIVELL 1
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 04 d’octubre de 2021 a les 11,00 hores.



Participants: 32 equips.



Sistema de competició: cinc grups amb equips de lo demarcació de Barcelona i
Catalunya Central, amb cinc o sis equips cadascú i distribuïts per relativa proximitat
geogràfica i un grup de 7 equips adscrits a la demarcació de Girona, que jugaran pel
sistema lliga a doble volta.



Dates grups demarcació Barcelona + Catalunya Central:
Mes

Dia

Octubre
Novembre
Desembre
Gener


17
14
19
16

07
12

24
21

28

23

Dates grups demarcació Girona:
Mes
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer




Dia
17
14
19
16

07
12
09

24
21

31
28

23

30

06

Classificacions :
Fase Final: el dos primers equips classificats de cada grup, fent un total de dotze
(12) equips, es classificaran per la Segona Fase de la Competició. Els equips no
classificats per la Segona Fase (20) participaran automàticament en el sorteig
de la Copa Catalana Aleví mixt, Nivell 1, en el format que determini la Federació
Catalana d’Handbol.

SEGONA FASE



Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 07 de febrer de 2022 a les 11,15 hores.
Participants : els dotze (12) equips classificats de la 1a fase.
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Sistema de competició: es formaran 2 grups amb nou equips cadascú, que jugaran
pel sistema lliga a doble volta en plantilla de 10 equips.



Criteris assignació equips en grups de competició:
 Seran “caps de sèrie” els dos millors primers equips classificats de la 1a fase i
que no es podran enfrontar entre ells.
 A cada grup de competició hi haurà tres (3) primers equips classificats.
 A cada grup de competició hi haurà tres (3) segons equips classificats.



Sistema de Competició: es formaran dos grups amb sis (6) equips cadascú, que
jugaran pel sistema de lliga a doble volta.
 Criteris assignació equips en grups de competició:
 Seran “caps de sèrie” els dos millors primers equips classificats de la 1a fase i que
no es podran enfrontar entre ells.
 A cada grup de competició hi haurà tres (3) primers equips classificats.
 A cada grup de competició hi haurà tres (3) segons equips classificats.


Dates:
Mes
Febrer
Març
Abril
Maig



Dia

06
03

13
13
10
08

20
20

27
24

Classificacions :

Els dos (2) primers equips classificats de cada grup es classificaran per a jugar el TOP4 de la competició, fent un total de 4 equips.

TOP “4” SÈRIE A-1


Participants: els 4 equips classificats de la Segona Fase.



Sistema de competició: es jugarà pel sistema d’eliminatòries entre els 4 equips
participants, en règim de concentració de cap de setmana i en una sola seu.



Dates:
Dissabte 21/05/2022: 2 eliminatòries de semifinals
 Eliminatòria “A”: 1r classificat “A” 2a fase contra 2n “B” classificat 2a fase.
 Eliminatòria “B”: 1r classificat “B” 2a fase contra 2n “A” classificat 2a fase.
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Diumenge 22/05/2022: partit pel 3r i 4rt Lloc i Final
 Tercer i quart lloc: perdedor eliminatòria “A” contra perdedor eliminatòria “B”.
 Final: guanyador eliminatòria “A” contra guanyador eliminatòria “B”.
NOTA: les despeses d’arbitratges, delegat federatiu, etc., aniran a càrrec del club
organitzador de la fase final. Els clubs organitzadors podran escollir l’horari del
partit on intervingui el seu equip, excepte la jornada de diumenge, on es jugarà en
primer lloc el partit pel tercer i quart lloc i desprès la final.

Classificacions :
- El guanyador de la final es proclamarà campió del Campionat de Catalunya
Aleví Mixt, Nivell 1, temporada 2021/2022.

TERCERA FASE




Participants: els vuit (8) equips classificats de la 2ª Fase.
Sistema de competició eliminatòria única a doble partit, 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 5è al 6è Lloc:
-

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

Eliminatòria pel 7è al 8è Lloc:
-

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

Eliminatòria pel 9è al 10è Lloc:
-

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

Eliminatòria pel 11è al 12è Lloc:
-

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



Dates:

 Partit anada :
 Partit tornada:

22/05/2022
29/05/2022
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Guanyador Eliminatòria pel 5è al 6è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 5è classificat lineal del Campionat de Catalunya Aleví Mixt, Nivell 1,
temporada 2021/2022.
Guanyador Eliminatòria pel 7è al 8è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 7è classificat lineal del Campionat de Catalunya Aleví Mixt, Nivell 1,
temporada 2021/2022.
Guanyador Eliminatòria pel 9è al 10è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 9è classificat lineal del Campionat de Catalunya Aleví Mixt, Nivell 1,
temporada 2021/2022.
Guanyador Eliminatòria pel 11è al 12è lloc: l’equip guanyador de l’eliminatòria
serà el 11è classificat lineal del Campionat de Catalunya Aleví Mixt, Nivell 1,
temporada 2021/2022.

OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES
ADAPTACIÓ REGLAMENTÀRIA PARTICIPACIÓ DE
JUGADORS/ES PROCEDENTS DE LA QUOTA ADDICIONAL:
Els jugadors/es de categoria benjamí que es vulguin alinear amb equips del mateix club,
que participin amb 2 o més equips en el Campionat de Catalunya Aleví mixt, Nivell 1,
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 jugadors de categoria inferior, amb l’altre o altres equips del mateix
club que participin en el Campionat de Catalunya Aleví mixt, Nivell 1
Els jugadors alevins 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) o més equips que juguin en el Campionat de Catalunya Aleví mixt,
Nivell 1 .
Així mateix, pels clubs que tinguin dos (2) o més equips jugant Campionat de Catalunya
Aleví mixt, Nivell 1, els jugadors alevins de 1r any només podran jugar amb l’equip que
hagin tramitat la seva llicència i mai ho podran fer amb l’altre o altres equips que juguen
en aquesta competició.

REGLA 6: ELS JUGADORS I JUGADORES.
6.1.- Cada equip està format pel nombre de jugadors/es següent:


Competicions Alevins de Nivell 1 / Campionats de Catalunya federatius
De 8 a 16 jugadors/es. A l’acta del partit s’han d’inscriure un mínim de 8
jugadors/es i un màxim de 16, 6 jugadors/es de camp + 1 porter/a de forma
simultània.
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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 durant la present temporada 2020-2021 (del mateix club o d’un altre) serà el
18/04/2022.
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