FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida núm.: 240
Data: 22 de juliol de 2022

NORMATIVA SUPERCOPA DE CATALUNYA
FEMENINA, EDICIÓ 2022.
EQUIPS AMB DRETS ESPORTIUS
1. KH-7 BM Granollers: millor classificat lineal, temporada 2021/2022.
2. Handbol Sant Quirze: segon classificat lineal, temporada 2021/2022.
3. OAR Gràcia Sabadell: campió Copa Catalana Sènior Femenina “Gonzalo
Usero”, temporada 2021/2022.
4. Fundació Handbol Sant Vicenç: sots campió Copa Catalana Sènior Femenina
“Gonzalo Usero”, temporada 2021/2022.

SORTEIG
Es va efectuar el passat divendres, 08 de juliol de 2022, a les 14,00h en la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Martorell.
 Caps de sèrie: KH-7 BM Granollers i Handbol Sant Quirze, no podran enfrontarse en les eliminatòries de Semifinals.
 Assignació d’equips: per sorteig pur i tenint en compte la consideració dels
caps de sèrie.

SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es jugaran dos semifinals i Final, amb el sistema de competició eliminatòria a
partit únic.
NORMA NÚMERO 189 R.P.C.: En cas de que un partit finalitzi amb el resultat d’empat
a gols, es procedirà amb la següent fórmula de desempat:
1.- Per a l’execució dels llançaments de set (7) metres, cada equip designarà a cinc
jugadors/es d'entre els qualificats/des al final del partit. Ells/es efectuaran
alternativament un llançament contra l'adversari. La designació dels llançadors/es serà
efectuada pel responsable de cada equip i indicada als àrbitres mitjançant una llista en
la que es mencionarà el nom i dorsal dels jugadors/es. L'ordre d’execució dels
llançaments serà lliurement decidit pels equips i comunicat prèviament als àrbitres.
2.- Els porters/es seran així mateix designats lliurement, d'entre els qualificats/des en
aquell moment i podran ser reemplaçats/des.
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3.- Els àrbitres sortejaran la porteria que s’utilitzarà. L'equip que començarà la sèrie de
llançaments serà designat mitjançant sorteig efectuat pels àrbitres.
4.- En cas de persistir l'empat al final de la primera sèrie de cinc llançaments, es
confeccionarà una nova llista de cinc jugadors/es que podrà ser diferent a la inicial, però
sempre amb jugadors/es qualificats/des al final del partit. El primer llançament serà
efectuat per l'equip contrari al que l'havia efectuat a la primera sèrie. La decisió que
determinaria al vencedor s'interpretaria de la següent forma:
4.1.- Si l'equip que efectua el primer llançament no el transforma, l'adversari ha
d'aconseguir el gol en el llançament subsegüent per ser declarat guanyador.
4.2.- Quan el primer equip transformi el seu llançament, si el segon equip falla el seu, el
primer equip serà declarat vencedor.
5.- Quan al final de la segona sèrie persisteixi l'empat, es procedirà a la sèrie de
llançaments fins la designació d'un guanyador, intercanviant de nou l'ordre.
6.- No podran participar als llançaments de set (7) metres els jugadors/es exclosos,
desqualificats o expulsats al final del partit o amb posterioritat al mateix.
7.- Dins del rectangle de joc i durant l’execució dels llançaments de set (7) metres,
només podran estar els àrbitres i els/es jugadors/es participants en cada llançament.
8.- El comportament antiesportiu durant els llançaments de set (7) metres es sancionarà,
sense excepció, amb la desqualificació del jugador/a.
9.- Si un jugador/a és desqualificat/da o resultés lesionat/da podrà designar-se a

un substitut.

ÀREES DE JOC, DATES I HORARIS
o
o
o

SEMIFINAL E-1: OAR Gràcia Sabadell A & Handbol Sant Quirze A
Terreny de Joc: Pavelló OAR Gràcia, Complex Esportiu Gràcia, C/ Boccaccio,
Sabadell 08205.
Data i horari: 27/08/2022, a les 19,00h

o
o

SEMIFINAL E-2: Fundació Handbol Sant Vicenç & KH-7 BM Granollers
Terreny de Joc: Pavelló Municipal Sant Josep, Avinguda del Ferrocarril, número 73,
Sant Vicenç dels Horts 08620.
o Data i horari: 26/08/2022, a les 19,30h
o
o
o

FINAL: Guanyador Semifinal E-1 & guanyador Semifinal E-2.
Terreny de Joc: Pavelló Municipal Can Cases, C/ Josep Vilar, sense número,
Martorell 08760.
Data i horari: dilluns 29/08/2022, a les 19,00h
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CLASSIFICACIONS
Classificacions: l’equip guanyador de la Final es proclamarà campió de la Supercopa
de Catalunya Femenina, edició 2022.


NOTA: les despeses derivades de les celebracions de les semifinals aniran a càrrec dels
clubs locals i les despeses derivades de la celebració de la Final, (arbitratges, delegat
federatiu, etc.) seran assumides per la Federació Catalana d’Handbol.

OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES
DELEGAT FEDERATIU
 S’anomenarà un Delegat/da Federatiu per la Final. que actuarà per
delegació, en cas de que no sigui nomenada una altra persona, com a Comitè
de Competició i Disciplina Esportiva, prenent mesures que en cada cas
correspongui d'acord amb el present Reglament de Partits i Competicions,
Reglament de Règim Disciplinari, i altres normes vigents.

JUGADORES I STAFF


Número màxim de jugadores i staff: els equips podran alinear fins un màxim
de 5 oficials i 18 jugadores, sense cap tipus de limitació (seleccionables i no
seleccionables).



Les jugadores i staff participants han de disposar obligatòriament de
llicència federativa tramitada per la temporada 2022/2023 i assegurança
esportiva vigent abans de la celebració de Semifinals i Final.



Identificació staff: els oficials i tècnics hauran d’estar identificats, amb
l’acreditació, durant el transcurs dels partits.

ACTA DIRECTE
 Els clubs locals en les eliminatòries de Semifinals i el club organitzador de la
Final, hauran de proporcionar equip informàtic i connexió internet per realitzar
l’acta en directe i digital.

3

REGLAMENT I NORMES DE JOC
S’aplicaran les següents modificacions de les Normes i Regles de Joc, (I.H.F. 2022):
1. Joc passiu (reducció del número màxim de passes de 6 a 4).
2. Modificació norma 8.8. nova protecció als porters.
3. Nou servei de centre.

PROTOCOL COVID-19 F.C.H.
Aplicació protocol COVID-19 F.C.H. condicionada i subordinada a les directrius i
instruccions de les autoritats sanitàries i evolució de la situació pandèmica.

Nota : les jornades esportives i sistema de competició incloses en la normativa es
podran 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.
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