FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida núm.: 232
Data: 22 de juliol de 2022

DE: ÀREA DE COMPETICIONS
A:

CLUBS, ÒRGANS JURISDICCIONALS, COMITÈ D’ÀRBITRES
ÀREA TÈCNICA

AFER:

MODIFICACIONS IHF, NORMES I REGLES DE JOC, A
PARTIR TEMPORADA 2022-2023

A partir del 1 de juliol de 2022, s’apliquen diferents modificacions reglamentàries, aprovades
en l’Assemblea General Ordinària de la R.F.E.B.M., celebrada el passat 11 de juny.
A data d’avui, no està disponible el nou reglament i normes de joc, però si han estat publicats
per la IHF, diferents estudis i informes, referents a les quatre principals modificacions
reglamentàries, redactades en els seus tres idiomes oficials (alemany, francès i anglès).
Una vegada realitzat l’anàlisi profund per part del Comitè Català d’Àrbitres, i mentre la
traducció no estigui disponible, us avancem aquest resum dels canvis que la IHF ha enviat
a les Federacions Estatals.
Relacionem principals modificacions del Reglament i Normes de Joc, que s’aplicaran a partir
de l’1 de juliol de 2022 en tots els partits amistosos i competicions organitzades per la
Federació Catalana d’Handbol.
Els canvis fonamentals són quatre:





1. Noves mides i pes, pilotes amb o sense substàncies adhesives
2. Reducció del número de passes (de 6 a 4), quan l’àrbitre/s senyalitzen
que un equip incorre en joc passiu.
3. Modificació norma 8.8, per a protegir als porters.
4. Nou servei de centre.

APLICACIÓ MODIFICACIONS A LES NORMES DE JOC IHF, 2022:
Modificació reglamentària número 1 (noves mides i pes, pilotes amb o sense
substàncies adhesives):
NO S’APLICARÀ i per tant és manté el que disposa la norma 148 del Reglament de Partits
i Competicions, temporada 2022/2023 i que us recordem a continuació:
NORMA 148: la FCH fixarà cada inici de temporada un model de pilota oficial per a les
competicions organitzades per la FCH, i serà obligatori el seu ús per a tots els partits oficials
organitzats per la FCH.
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Les pilotes hauran de tenir les mides i pes que a continuació es detallen:
CATEGORIES
Sèniors, juvenils masculins
Sèniors i juvenils femenins, i cadets masculins
Cadets i infantils femenins i infantils masculins
Alevins masculins i femenins nivell 1
Alevins masculins i femenins nivell 2
Benjamins masculins i femenins

MIDES
de 58 a 60 cm
de 54 a 56 cm
de 50 a 52 cm
de 48 a 50 cm
de 48 a 50 cm
de 46 a 48 cm

PESOS
de 425 a 475 grams
de 325 a 400 grams
de 300 a 315 grams
de 300 a 315 grams
de 300 a 315 grams
de 200 a 290 grams

Molt important: segons acord AGO FCH 08/08/2020, no es faran servir substàncies
adhesives en el TOP’S-4 de les competicions Lliga Catalana Juvenil Masculina i Femenina.
En coherència amb l’esmentat acord, es modificarà pes i mides de les pilotes,
exclusivament pel TOP’S-4 Lliga Catalana Juvenil Masculina i Femenina, que us
relacionem:
CATEGORIES
Sèniors, juvenils masculins
Sèniors i juvenils femenins, i cadets masculins


MIDES
de 55,5 a 57,5 cm
de 54 a 56 cm

PESOS
de 400 a 425 grams
de 325 a 400 grams

Es manté vigent la prohibició d’utilitzar substàncies adhesives fins a la categoria
cadet, segons norma 140 del Reglament de Partits i Competicions, temporada
2022/2023, tenint en compte l’acord A.G.O. FCH 08/08/2022.

NORMA 140: a les categories cadet masculina, infantil, aleví i benjamí masculines i
femenines es prohibeix la utilització de substàncies adhesives o pega.
S’APLICARÀ en totes les competicions categoria màster, sènior, juvenil, cadet, infantil i aleví
expert (totes les competicions disputades en pista 40*20):




2. Reducció del número de passes (de 6 a 4), quan l’àrbitre/s senyalitzen
que un equip incorre en joc passiu.
3. Modificació norma 8.8, per a protegir als porters.
4. Nou servei de centre.

Durant el mes de setembre, i una vegada s’hagi analitzat per part dels Tècnics de la
FCH, us comunicarem la possible l’aplicació de les esmentades modificacions en
totes les competicions de mini handbol.
Important: Aplicació modificació reglamentària número 4 (nou servei de centre):
Com és d’aplicació aquesta nova norma ens adaptarem al cercle ja existent en les diferents
instal·lacions esportives que tenen un diàmetre de 3,6 metres, i està ubicat en la línia central
(separació dels dos camps) de la pista d’handbol.
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Per tal de facilitar als clubs la seva logística i tenint en compte que majoritàriament les
instal·lacions esportives on es disputen les nostres competicions, son de titularitat municipal,
la Federació Catalana d’Handbol, aplicarà una moratòria d’una temporada (2022/2023)
per a que els clubs disposin d’un marge suficient i estigui disponible en tots els terrenys de
joc, d’un cercle, amb un diàmetre de 4 metres, ubicat en la línia central (separació dels dos
camps) d’una pista d’handbol, tal i com disposen les noves modificacions a les Regles de
Joc.
En cap cas, aquesta moratòria eximirà del compliment estricte de la norma en els transcurs
dels partits en totes les categories i competicions, a excepció del mini handbol, motiu pel
qual serà de caràcter obligatori l’existència del cercle central en el terreny de joc.
Una vegada puguem disposar del definitiu nou reglament i normes de joc, el Comitè
d’Àrbitres, portarà a terme una activitat formativa dirigida a tots els clubs adscrits a la FCH,
explicant les noves modificacions i facilitarà tota la documentació informativa al respecte.
Competicions d’àmbit estatal:
Segons va aprovar l’Assemblea General Ordinària de la R.F.E.B.M., les modificacions
s’aplicaran a totes les competicions organitzades per la R.F.E.B.M, a partir del 01 de
juliol de 2022.

Atentament,

Sergi Melús
Tècnic de l’Àrea de Competicions
Sant Vicenç dels Horts, 22 de juliol de 2022
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