FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 322-2
Data: 12 de gener de 2022

LLIGA CATALANA MÀSTERS MASCULINA
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 5 d’octubre de 2021 a les 18,30 hores.



Participants : 24 equips.



Sistema de competició : es formaran 4 grups de 6 equips que jugaran pel sistema
lliga a doble volta.



Dates :
Mes
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març




Dia
24
7

21
12
30

06 (*)

13
13

27
27

Classificacions: els 3 primers classificats de cada grup es classificaran per a la
Segona Fase, fent un total de 12 equips. La resta d’equips passaran a jugar la Copa
Catalana Màsters Masculina.
(*): Adaptació jornades esportives (substitució del 16/01/2022 pel 06/03/2022)
degut a la situació pandèmica i esportiva.

Classificacions:
- Els 3 primers classificats de cada grup es classificaran per a la Segona Fase, fent un
total de 12 equips.
-Els equips no classificats per disputar la Segona Fase (12) participaran automàticament
en el sorteig 1ª Fase Copa Catalana Màsters Masculina en el format que determini la
Federació Catalana d’Handbol.

SEGONA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 28/03/2022 a les 16,30 hores.



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



Sistema de competició: es formaran 3 grups de 4 equips que jugaran pel sistema
lliga a una sola volta.
Seran “caps de sèrie” els 3 millors primers classificats de la 1a fase i es distribuiran
un equip a cadascun dels 3 grups de competició d’aquesta 2a fase.
La resta d’equips es distribuiran segons la classificació lineal de la 1a fase, intentant
no repetir equips que ja s’hagin enfrontat en l’esmentada 1a fase.



Els números de “plantilla” dels calendaris dels 3 grups de competició s’adjudicaran
per sorteig pur.
Dates :
Mes
Abril
Maig



Dia
10
8

24

Classificacions: els 12 equips participants es classificaran per a disputar els
següents llocs de la fase final de la competició:
Llocs 1r al 4t: el primer classificat dels 3 grups de competició (3 equips), juntament
amb el millor segon classificat de la 2a fase (1 equip), fent un total de 4 equips.
Llocs 5è al 8è: els 2 segons pitjors classificats dels 3 grups de competició (2 equips),
juntament amb els 2 millors tercers classificats de la 2a fase (2 equips), fent un total
de 4 equips.
Llocs 9è al 12è: el pitjor tercer classificat dels 3 grups de competició (1 equip),
juntament amb els 3 equips quarts classificats de la 2a fase (3 equips), fent un total
de 4 equips.

FASE FINAL (LLOCS 1R AL 4RT)


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 09/05/2022 a les 11,00 hores.



Participants: els 4 equips descrits a l’apartat de classificacions de la 2a fase (llocs
1r al 4t)



Sistema de competició: per eliminatòries entre els 4 equips participants segons els
següents enfrontaments:
-

Eliminatòria (A): millor primer classificat 2a fase contra 2n classificat 2a fase. El
millor primer classificat de la 2a fase jugarà el partit de tornada com a local.

-

Eliminatòria (B): 2n millor primer classificat 2a fase contra pitjor primer classificat
2a fase. El 2n millor primer classificat de la 2a fase jugarà el partit de tornada
com a local.

-

Dates: 22 de maig (partit d’anada) i 29 de maig (partit de tornada)

-

Final: guanyador de l’Eliminatòria (A) contra guanyador de l’Eliminatòria (B), a
partit únic, i a ser possible, coincidint en una “Jornada de Copes Catalanes” que
té previst organitzar la FCH (05 o 12/06/2022, condicionada a la situació
pandèmica).



Classificacions: el guanyador de la final es proclamarà campió de la Lliga Catalana
Màsters Masculina, temporada 2021/2022.

FASE FINAL (LLOCS 5È AL 8È)


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 09/05/2022 a les 11,00 hores.



Participants: els 4 equips descrits a l’apartat de classificacions de la 2a fase (llocs
5è al 8è)



Sistema de competició: es formarà 1 grup únic de 4 equips que jugaran pel sistema
lliga a una sola volta.



-

Els números de “plantilla” d’aquest únic grup de competició s’adjudicaran per
sorteig pur.

-

Dates: 22 de maig (1a jornada), 29 de maig (2a jornada) i 12 de juny (3a jornada)

Classificacions: la classificació final de les 3 jornades de competició determinarà
els llocs 5è, 6è, 7è i 8è de la Lliga Catalana Màsters Masculina.

FASE FINAL (LLOCS 9È AL 12È)


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 09/05/2022 de 2022 a les 11,00 hores.



Participants: els 4 equips descrits a l’apartat de classificacions de la 2a fase (llocs
9è al 12è)



Sistema de competició: es formarà 1 grup únic de 4 equips que jugaran pel sistema
lliga a una sola volta.



-

Els números de “plantilla” d’aquest únic grup de competició s’adjudicaran per
sorteig pur.

-

Dates: 22 de maig (1a jornada), 29 de maig (2a jornada) i 12 de juny (3a jornada)

Classificacions: la classificació final de les 3 jornades de competició determinarà
els llocs 9è, 10è, 11è i 12è de la Lliga Catalana Màsters Masculina.

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.

