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 SEGONA CATALANA CADET MASCULINA, 
TEMPORADA 2022/2023 

 

PRIMERA FASE 

 

• Sorteig: el sorteig es va celebrar dimecres 07/09/2022 a les 11,45h. 

• Participants: vint-i-tres equips (23) equips, distribuïts en dos grups amb onze i 
dotze equips cadascú, tenint en compte la retirada de l’equip BM Barberà.  

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

• Sistema de competició: els dos grups jugaran pel sistema de lliga a dos voltes.  
    

 

• Dates :    
 

Mes  Dia 

 

Setembre     25  

Octubre  02 9 16 23  

Novembre  06 13 20 27  

Desembre   11 18    

Gener    15 22 29 

Febrer  05 12  26  

Març  05 12 19 26  

Abril  02     
 
 

• Classificacions:  

• Els tres primers equips classificats de cadascun dels dos grups (6 equips), es 
classificaran per la Fase Final, fent un total de sis (6) equips.      

• El equips classificats en quarta, cinquena i sisena posició, es classificaran per la 
Sèrie A-2, fent un total de sis (6) equips.  

• El equips classificats en setena, vuitena i novena posició, es classificaran per la 
Sèrie A-3, fent un total de sis (6) equips.  

• El equips classificats en dècima, onzena i dotzena posició, es classificaran per 
la Sèrie A-4, fent un total de cinc (5) equips.  

 
 

FASE FINAL  
 

• Participants : els tres (3) equips classificats de la 1a fase de la competició. 
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• Sistema de competició i calendari : es formarà un grup únic de sis (6) equips, 
valent els resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos. Els 
tres (3) equips classificats per aquesta fase pel títol provinents del grup “A” de la 1a 
fase, disputaran la 1a jornada com a local i el seu número de plantilla serà assignat 
segons l’ordre de classificació assolit. 

 

• Dates :    
 

Abril   Setmana Santa 16 23  

Maig  07 14 21 28  

 
 

Classificacions:  
- El primer classificat es proclamarà campió de Segona Catalana Cadet Masculina.  

 

SÈRIE A-2  
 

• Participants: els sis (6) equips classificats de la Primera Fase. 
 

• Sistema de competició i calendari : es formarà un grup únic de sis (6) equips, 
valent els resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos. Els 
tres (3) equips classificats per aquesta fase pel títol provinents del grup “A” de la 1a 
fase, disputaran la 1a jornada com a local i el seu número de plantilla serà assignat 
segons l’ordre de classificació assolit. 

 

• Dates:    
 

Abril   Setmana Santa 16 23  

Maig  07 14 21 28  

 
 

Classificacions : 
- L’equip classificat en primera posició es proclamarà campió de la Sèrie A-2 de  

Segona Catalana Cadet Masculina, temporada 2022/2023 i serà el 7è 
classificat lineal de Segona Catalana Cadet Masculina, temporada 2022/2023. 

 
 

SÈRIE A-3  
 

• Participants: els sis (6) equips classificats de la Primera Fase. 
 

• Sistema de competició i calendari : es formarà un grup únic de sis (6) equips, 
valent els resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos. Els 
tres (3) equips classificats per aquesta fase pel títol provinents del grup “A” de la 1a 
fase, disputaran la 1a jornada com a local i el seu número de plantilla serà assignat 
segons l’ordre de classificació assolit. 
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• Dates:    
 

Mes  Dia 

 

Abril   Setmana Santa 16 23  

Maig  07 14 21 28  

 
 

• Classificacions: l’equip classificat en primer lloc, es proclamarà campió de la Sèrie 
A-3, Segona Catalana Cadet Masculina i serà el 13è classificat de Segona  Catalana 
Cadet Masculina, temporada 2022/2023. 

 

SÈRIE A-4  
 

• Participants: els cinc (5) equips classificats de la Primera Fase. 

• Sistema de competició i calendari : es formarà un grup únic de cinc (5) equips, 
valent els resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos. Els 
tres (3) equips classificats per aquesta fase pel títol provinents del grup “A” de la 1a 
fase, disputaran la 1a jornada com a local i el seu número de plantilla serà assignat 
segons l’ordre de classificació assolit. 

 

• Dates:    
 

Mes  Dia 

 

Abril   Setmana Santa 23   

Maig  07 14 21 28  

Juny  04     

 

Classificacions : 
- L’equip classificat en primera posició es proclamarà campió de la Sèrie A-4 de  

Segona Catalana Cadet Masculina, temporada 2022/2023 i serà el 19è 
classificat lineal de Segona Catalana Cadet Masculina, temporada 2022/2023. 

 
 

OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES      
 

- OBLIGATÒRIETAT MÍNIM DEU (8) LLICÈNCIES 
JUGADORES CATEGORIA CADET MASCULINA      

 

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.  
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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   

 

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

hauran de disposar d’un mínim de deu llicències tramitades de jugadors/es de la 
quota principal de la categoria participant, vuit (8) 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. 

 
- Data límit per a tramitar mínim vuit (8) jugadors per a participar en Segona 

Catalana Cadet Masculina és dimecres 14 de setembre  2022. 

 

- Termini d’altres federatives : 

- La data límit per a tramitar altes federatives de jugadors per a participar en la  
Fase Final, Sèrie A-1, Sèrie A-2, Sèrie A-3 i Sèrie A-4 és dimarts 02/05/2023.  

 

QUOTA ADDICIONAL   

 

NORMA 102: Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat cadet que 
tinguin la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de sis 
jugadors/res de categoria d'infantil que pertanyin a equips infantils del mateix club, 
tinguin la seva llicència de categoria infantil tramitada, així com la corresponent 
autorització per jugar a categoria superior. 

 

 

 
 
 
 
 
Tots els jugadors infantils autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu. 
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NORMA 105: A més a més, els equips cadets 
podran disposar a cada partit de tots aquells 
jugadors/res d'edat cadet de primer any 

procedents del/dels altre/s equip/s cadet/s del mateix club, sempre i quan estiguin 
degudament autoritzats segons el procediment establert per la FCH, sense cap limitació 
tret de que un mateix jugador/a no pot ser alineat a més de dos partits a cada jornada 
esportiva en la seva totalitat, ja sigui en la seva competició com en la que estiguin 
autoritzats, en un termini de 48 hores. Aquesta limitació no s’aplicarà a les competicions 
que es disputin pel sistema de concentració. 

 
Els jugadors/es 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) equips que juguin a la mateixa competició. Així mateix, pels clubs 
que tinguin dos (2) equips jugant a la mateixa competició, els jugadors/es de 1r any 
només podran jugar amb l’equip que hagin tramitat la seva llicència i mai ho podran fer 
amb l’altre equip que juga a la mateixa competició.  

 
Aquesta norma no es podrà fer servir en el cas que els equips estiguin jugant a la 
mateixa competició (Lliga Catalana, Primera Catalana, Segona Catalana, Copa 
Catalana, Copa Federació, etc.).  
 

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.  


