FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida núm.: 328-2
Data: 2 de novembre de 2022

PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA,
TEMPORADA 2022/2023
PRIMERA FASE
•
•
•
•

•

Sorteig: el sorteig es va celebrar dilluns 19/09/2022 a les 11,45h.
Participants: quaranta-dos (42) equips, distribuïts en dos grups de 6 equips i sis
grups de 5 equips cadascú .
Assignació equips grups competició: per sorteig pur, segons plantejament del
sorteig i per relativa proximitat geogràfica.
Sistema de competició: tots els grups de competició jugaran pel sistema de
lliga a dos voltes.

Dates :

Mes
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Dia

2
6

9
13
11

16
20
18 (*)

25
23
27

(*): Jornada recuperació partits.

•
•
•
•

Classificacions:
Els dos primers equips classificats de cadascun dels grups, juntament amb els
quatre millors tercers equips classificats, fent un total de vint (20) equips, es
classificaran per la Sèrie A-1.
Els quatre pitjors tercers equips classificats i els equips classificats en quarta
posició, fent total de dotze (12) equips, es classificaran per la Sèrie A-2.
Els equips classificats en cinquena i sisena posició, fent un total de deu (10)
equips, es classificaran per la Sèrie A-3.

SÈRIE A-1
•

Sorteig: es realitzarà dilluns 19 desembre de 2022 a les 17,30 hores.

•

Participants: els vint (20) equips classificats de la Primera Fase.

•

Sistema de competició: es formaran 2 grups amb deu equips cadascú, que jugaran
pel sistema lliga a doble volta.
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•

Criteris assignació equips en grups de competició:
➢
➢
➢
➢

A cada grup de competició hi haurà quatre (4) primers equips classificats.
A cada grup de competició hi haurà quatre (4) segons equips classificats.
A cada grup de competició hi haurà dos (2) tercers equips classificats.
No podran coincidir en el mateix grup de competició de la Sèrie A-1 el primer i
segon classificats que hagin participat anteriorment en el mateix grup de
competició de la 1ª Fase.
➢ Assignació dels tercers classificats per sorteig, intentant no fer coincidir en el
mateix grup, equips que hagin participant junts en l’anterior Fase.
•

Dates:
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

•

Dia

05
05
02
07

12
12
Setmana Santa
14

15
19
19
16
21

22
26
26
23
28

29

Classificacions :
✓ Els dos (2) primers equips classificats de cada grup es classificaran per a jugar
el TOP-4 de la competició, fent un total de 4 equips.

TOP “4” SÈRIE A-1
•

Participants: els 4 equips classificats de la Segona Fase.

•

Sistema de competició: es jugarà pel sistema d’eliminatòries entre els 4 equips
participants, en règim de concentració de cap de setmana i en una sola seu.

•

Dates:
Dissabte 03/06/2023: 2 eliminatòries de semifinals
➢ Eliminatòria “A”: 1r classificat “A” 2a fase contra 2n “B” classificat 2a fase.
➢ Eliminatòria “B”: 1r classificat “B” 2a fase contra 2n “A” classificat 2a fase.

Diumenge 04/06/2023: partit pel 3r i 4rt Lloc i Final
➢ Tercer i quart lloc: perdedor eliminatòria “A” contra perdedor eliminatòria “B”.
➢ Final: guanyador eliminatòria “A” contra guanyador eliminatòria “B”.
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Classificacions :
- El guanyador de la final es proclamarà campió de la Sèrie A-1 de Primera
Catalana Cadet Femenina, temporada 2022/2023.
NOTA 1: les despeses d’arbitratges, delegat federatiu, etc., aniran a càrrec del club
organitzador de la fase final. Els clubs organitzadors podran escollir l’horari del partit
on intervingui el seu equip, excepte la jornada de diumenge, on es jugarà en primer
lloc el partit pel tercer i quart lloc i desprès la final.

NOTA 2: el format TOP-4 i sistema de competició esta condicionat als treballs i
conclusions de la Comissió Esportiva, temporada 2022/2023. L’esmentat sistema de
competició i format serà conformat abans del mes de febrer de 2023

SÈRIE A-2 (1ª FASE)
•

Sorteig: es realitzarà dimarts 19 de desembre de 2022 a les 17,45 hores.

•

Participants: els dotze (12) equips classificats de la Primera Fase.

•

Sistema de competició: es formaran dos grups de sis equips cadascú, que jugaran
pel sistema lliga a doble volta.

•

Criteris assignació equips en grups de competició:
➢ A cada grup de competició hi haurà dos (2) tercers equips classificats.
➢ A cada grup de competició hi haurà quatre (4) quarts equips classificats.
➢ No podran coincidir en el mateix grup de competició de la Sèrie A-2 el tercer i
quart classificats que hagin participat anteriorment en el mateix grup de
competició de la 1ª Fase.

•

Dates:
Mes
Gener
Febrer
Març

Dia
15
05
05

12
12

19

22
26
26

29

Classificacions :
- Els tres primers equips classificats de cada grup, es classificaran per la Fase
Final de la Sèrie A-2, fent un total de sis equips.
- El tres darrers classificats de cada grup, es classificaran per la Segona Fase de
la Sèrie A-2, fent un total de sis equips.

3

SÈRIE A-2 (PEL TÍTOL)
•

Configuració de la plantilla del calendari: els tres (3) equips classificats per la
Fase Títol, provinents del grup A (1a fase), disputaran la primera jornada com a
locals i el seu número de plantilla serà assignat segons l’ordre de classificació
assolit.

•

Participants : els sis (6) equips classificats de la 1a fase (1A, 2A, 3A, 1B, 2B i 3B)

•

Sistema de competició : es formarà un grup únic de sis (6) equips, valent els
resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos a tots els
efectes.
Abril
Maig

07

Setmana Santa
14

16
21

23
28

Classificacions :
- L’equip classificat en primera posició es proclamarà campió de la Sèrie A-2,
Primera Catalana Cadet Femenina, temporada 2022/2023, essent el classificat
número 21 de Primera Catalana Cadet Femenina, temporada 2022/2023.

SÈRIE A-2 (SEGONA FASE)
•

Configuració de la plantilla del calendari: els tres (3) equips classificats per la
Fase Títol, provinents del grup A (1a fase), disputaran la primera jornada com a
locals i el seu número de plantilla serà assignat segons l’ordre de classificació
assolit.

•

Participants : els sis (6) equips classificats de la 1a fase (4A, 5A, 6A, 4B, 5B i 6B)

•

Sistema de competició : es formarà un grup únic de sis (6) equips, valent els
resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos a tots els
efectes.
Abril
Maig

07

Setmana Santa
14

16
21

23
28

Classificacions :
- L’equip classificat en primera posició serà el classificat número 27 de Primera
Catalana Cadet Femenina, temporada 2022/2023.
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SÈRIE A-3
•
•
•
•

Sorteig: es realitzarà dilluns 19 de desembre de 2022 a les 18,00 hores.
Participants: els deu (10) equips classificats de la Primera Fase, més un equip de
nova creació (CH Cerdanyola), fent un total d’onze equips.
Sistema de competició: es formaran dos grups de cinc i/o sis equips cadascú, que
jugaran pel sistema lliga a doble volta.
Criteris assignació equips en grups de competició:
➢ A cada grup de competició hi haurà quatre (4) cinquens equips classificats.
➢ A cada grup de competició hi haurà un sisè equip classificats.
➢ Per sorteig pur, el CH Cerdanyola completarà el grup de sis equips. No podran
coincidir en el mateix grup de competició de la Sèrie A-3 un cinquè i sisè
classificat que hagin participat anteriorment en el mateix grup de competició de
la 1ª Fase.

•

Dates:
Mes
Gener
Febrer
Març

Dia
15
05
05

12
12

19

22
26
26

29

SÈRIE A-3 (PEL TÍTOL)
•

Configuració de la plantilla del calendari: els tres (3) equips classificats per la
Fase Títol, provinents del grup A (1a fase), disputaran la primera jornada com a
locals i el seu número de plantilla serà assignat segons l’ordre de classificació
assolit.

•

Participants : els sis (6) equips classificats de la 1a fase (1A, 2A, 3A, 1B, 2B i 3B)

•

Sistema de competició : es formarà un grup únic de sis (6) equips, valent els
resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos a tots els
efectes.
Abril
Maig

07

Setmana Santa
14

16
21

23
28

Classificacions :
- L’equip classificat en primera posició es proclamarà campió de la Sèrie A-3,
Primera Catalana Cadet Femenina, temporada 2022/2023, essent el classificat
número 33 de Primera Catalana Cadet Femenina, temporada 2022/2023.
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SÈRIE A-3 (SEGONA FASE)
•

Configuració de la plantilla del calendari: els tres o dos darrers equips classificats
provinents del grup A (1a fase), disputaran la primera jornada com a locals i el seu
número de plantilla serà assignat segons l’ordre de classificació assolit.

•

Participants : els cinc equips classificats de la 1a fase (4A, 5A i/o 6A, 4B, 5B i/o
6B).

•

Sistema de competició : es formarà un grup únic de sis (6) equips, valent els
resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos a tots els
efectes.
Abril
Maig

•

07

Setmana Santa
14

16
21

23
28

Classificacions: l’equip classificat en primer lloc, serà el 39è classificat de 1ª
Catalana Cadet Femenina, temporada 2022/2023.

OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES
- OBLIGATÒRIETAT MÍNIM DEU (10) LLICÈNCIES
JUGADORES CATEGORIA CADET FEMENINA
NORMA 23:

Els equips participants en qualsevol de les competicions catalanes
hauran de disposar d'un mínim de deu (10) 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.
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.
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TERMINI TRAMITACIÓ LLICÈNCIES JUGADORES
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, 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, segons acord JD amb data 04/09/2022, el número mínim
de llicències de jugadors/es pels clubs que participin en la competició de rang més baixa
de cadascuna de les categories serà de vuit (8).
-

Data límit per a tramitar mínim de vuit (8) jugadores per a participar en Primera
Catalana Cadet Femenina 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
Sèrie A-1 és dimarts 02/05/2023.
La data límit per a tramitar altes federatives de jugadors per a participar en la
Sèrie A-2 i Sèrie A-3 és dimarts 25/04/2023.

-

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.
Totes les jugadores infanti-les autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.

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