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 CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ MIXT,  
 NIVELL 2, TEMPORADA 2022/2023 

 

FASE ÚNICA 

 

• Sorteig: el sorteig es va celebrar divendres 23/09/2022 a les 11,15h. 

• Participants: trenta equips (30), distribuïts en dos grups de dotze i un grup de 
sis equips cadascú.  

• Assignació equips grups competició: segons proposta sorteig i relativa 
proximitat geogràfica.     

• Sistema de competició: lliga a dos voltes.  
    

 

• Dates grups A i B:    
 

Mes  Dia 

 

Octubre    15 22  

Novembre  05 12 19 26  

Desembre   10 17   

Gener    14 21 28 

Febrer  04 11  25  

Març  04 11  25  

Abril   Setmana Santa 15 22  

Maig  06 13 20   
 
  

• Dates grup C (Girona):    
 

Mes  Dia 

 

Octubre     22   

Novembre  05 12 19 26   

Desembre  03  17    

Gener    14 21 28  
 
 

SEGONA FASE  - GRUP GIRONA 
 

• Participants : els sis (6) equips, més possibles incorporacions de nous equips. 
 

• Sistema de competició : es formarà un grup únic de sis (6) o més equips, que 
jugaran pel sistema de lliga a una o dos voltes, condicionat a la incorporació de nous 
equips.   
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• Dates disponibles :    
 
 

Febrer  04 11    

Març  04 11    

Abril   Setmana Santa 15 22  

Maig   13 20 27  

 
 

Classificacions:  
-  Tal i com es va establir a la Comissió A.G.O. de la competició aleví i atès l’esperit de 
participació i formació dels nous jugadors/es, no es proclamarà cap campió de la Fase 
Única pels grups A i B i Primera i Segona Fase del Campionat Aleví Mixt, Nivell 2 i/o 
Nivell A-1, del grup C, temporada 2022/2023. 
 

     

OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES      
 

- OBLIGATÒRIETAT MÍNIM VUIT (8) LLICÈNCIES 
JUGADORS/ES CATEGORIA ALEVÍ MIXT      

 

NORMA 23: Els equips participants en qualsevol de les competicions  catalanes 

hauran de disposar d'un mínim de vuit (8) jugadors/es de la quota principal, abans 

de l’inici de la competició i/o campionat, i podran assolir un màxim de divuit (18) durant 

el decurs de la competició per a les categories benjamí,  aleví, infantil, cadet i juvenil i 

de vint-i-dos (22) per a les categories sènior. Segons acord JD amb data 04/09/2022, el 

número mínim de llicències de jugadors/es pels clubs que participin amb un equip, serà 

de sis (6). 

 

També hauran de disposar d'entrenador titulat (segons les categories) i obligatòriament 

d'un oficial per desenvolupar les funcions de delegat d'equip i, per als partits de casa, un 

altre oficial per desenvolupar les funcions de delegat de camp; a més podran disposar 

de llicència d'ajudant d'entrenador i oficials d'equip. 

 

TERMINI TRAMITACIÓ LLICÈNCIES JUGADORS/ES   

 

NORMA 30: Els equips participants en competicions organitzades per la F.C.H. 

hauran de disposar d’un mínim de vuit i/o sis llicències tramitades de jugadors/es 
de la quota principal de la categoria participant, deu (10) dies abans de l'inici d'un 
campionat i/o competició, el número màxim de llicències de jugadors/es podrà ser de 
divuit (18) per a les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil i de vint-i-dos (22) 
per a les categories sèniors. 
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- Data límit per a tramitar mínim vuit (8 o 6) jugadores per a participar en el 

Campionat de Catalunya Aleví Mixt, Nivell 2, és dimecres 05 d’octubre 2022. 

 

QUOTA ADDICIONAL   

 

NORMA 109:  Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat aleví 

que tinguin la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de sis 
jugadors/res de categoria benjamí, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips 
benjamins del mateix club, tinguin la seva llicència de categoria benjamí tramitada, així 
com la corresponent autorització per jugar a categoria superior.  
 
Tots els jugadors/es benjamins autoritzats tindran caire no nominatiu. 

 
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 femení, Nivell 2, 
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 
femení, Nivell 2. 
 
Així mateix, pels clubs que tinguin dos (2) o més equips jugant Campionat de Catalunya 
Aleví femení, Nivell 2, les jugadores 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: 

• Prebenjamins i benjamins / Alevins: des de 5 a 12 jugadors/es. (4 jugadors/es de 
camp + 1 porter/a de forma simultània). 
 

6.2.- Qualsevol jugador/a inscrit en acta pot fer de jugador o porter indistintament, 
sempre i quan la seva vestimenta sigui diferent respecte els altres jugadors/es. Cal 
valorar la possibilitat que el màxim de jugadors facin de porters. 
6.3.- Normativa d'alineació: 

• Prebenjamins i benjamins / Alevins 
 

Atès que es busca la màxima participació en aquestes categories i que es permetrà 
alinear un màxim de 12 jugadors, es determina que cada jugador participarà sempre 
almenys en dos períodes sencers (en cas de 10 jugadors o menys) i sempre almenys 
en un període sencer (en el cas d’alinear més de 10 jugadors). No hi haurà canvis, 
excepte per lesió o canvi per sanció disciplinària. En cas d’incompliment, es sancionarà 
a l’equip infractor amb la pèrdua del partit, donant com a resultat del partit el de 12-4 a 
favor de l’equip no infractor. 
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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.  


