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INTRODUCCIÓ
Per afavorir i clarificar els procediments de tramitació més usuals i necessaris, oferim
aquesta GUIA que vol ser una eina de suport als nostres Clubs.
Seguir les instruccions detallades a continuació permet que els clubs actualitzin la
seva situació, els equips puguin entrar en competició i es facin amb facilitat els
tràmits que cal efectuar al llarg de la temporada.
Totes les dades que es demanen són imprescindibles per refermar el procés
d’informatització dels tràmits, que és un dels objectius de millora en què estem
treballant. La manca de qualsevol d’aquestes dades és un prejudici tant per al Club
causant com per a la resta de Clubs, per l’endarreriment i les despeses
extraordinàries de tramitació que ocasiona en tots els processos.
En la mida del possible i per afavorir tots els processos es recomana fer ús del
programa integrat de gestió de competicions de la FCH i en els casos que pel
programa no es pugui fer, utilitzar el correu electrònic i que la documentació
lliurada estigui completa i correcta.
Aquestes normes són d’aplicació per a tots els Clubs, equips i persones amb
llicència de la Federació Catalana d’Handbol.
(En tot allò referent a equips i competicions de categoria estatal cal seguir la
normativa corresponent de la Real Federación Española de Balonmano).
Els passos a seguir per poder començar la temporada són:
La gestió de les competicions organitzades per la FCH es fan a través de l’aplicació
informàtica de playoffinformatica. Per aquí es realitzaran les inscripcions d’equips,
horaris, resultats, classificacions i tramitació de llicències.
L’aplicació la podeu trobar a la següent adreça i és la que heu d’utilitzar per a
realitzar les inscripcions d’equips d’aquesta temporada,
http://handbol.playoffinformatica.com/FormLogin.php
o bé entrant directament al web de la FCH www.fchandbol.cat a l’apartat
Per poder fer-ne ús, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una clau d’accés. En cas
que algun club volgués canviar la seva clau d’accés, cal que ho sol·licitin a la FCH
(secretaria@fchandbol.com).
Si hi ha algun club que ha oblidat la seva clau,
preguem que es posi en contacte amb la Federació i se’ls hi facilitarà. Així com als
clubs nous als quals se’ls haurà de crear un usuari i clau d’accés.
Les comunicacions oficials, circulars, actes de Comitè de Competició, sol·licituds,
etc... quan estigui activat, es farà a través de l’aplicació on els clubs podran rebre les
notificacions de la FCH en l’apartat de comunicats de l’aplicació informàtica. A la
part superior de la dreta hi haurà un sobre on es veurà si tenen comunicats pendents
d’obrir. Paral·lelament s’enviarà aquest comunicat a l’adreça de correu electrònic
que figura com a correu oficial del club en l’apartat de club de l’aplicació (només pot
haver una de contacte per club).
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SISTEMA DE COBRAMENT
Tal i com es va aprovar a l’Assemblea General Ordinària 2016 (AGO) celebrada el 4
de juny del mateix any a Sant Feliu de Llobregat, recordem els procediments de
cobrament a clubs previstos per la temporada 2017-18 així com el corresponent
calendari de remeses previst per la temporada 2017-18.
REBUTS ORDINARIS
Aquests rebuts inclouen tota la despesa facturada en relació a inscripcions d’equip,
autoritzacions, baixes, sancions, taxes, etc.
El sistema de cobrament de les despeses ordinàries es mantindrà sense canvis. A
continuació detallem les principals característiques:






5 rebuts domiciliats mitjançant el sistema SEPA CORE.
Els imports dels 3 primers rebuts es calcularan segons les despeses
d’inscripcions de la temporada 2016-17. Com cada temporada, els clubs
rebran una carta personalitzada amb aquesta informació.
Les dates previstes per als rebuts ordinaris són:
- 25-30 juliol
30% despesa IE 16-17
- 15-20 octubre
35% despesa IE 16-17
- 15-20 desembre: 25% despesa IE 16-17
- 15-20 febrer:
despesa real 01/07-31/12/17
- 20-25 juny:
despesa real 01/01-20/06/18
En cas de devolució d’algun d’aquest rebuts, s’avisarà al club i es farà trasllat
al Comitè de Competició per a què faci la reclamació formal de l’impagat,
incloent les despeses associades a la devolució.

REBUTS LLICÈNCIES
El sistema de cobrament de les factures de llicències es mantindrà sense canvis a
excepció del tipus d’ordre SEPA de cobrament bancari i el nombre de rebuts
previstos. A continuació us detallem les principals característiques:








Com a novetat, les factures de llicències s’emetran 5 cops durant la
temporada i es cobraran mitjançant domiciliació bancària mitjançant el
sistema SEPA CORE. Aquesta temporada deixem de fer servir el sistema
B2B arrel dels problemes de devolució que va ocasionar l’any passat.
Com a novetat, es cobraran en 4 rebuts domiciliats.
La darrera factura de la temporada (prevista pel mes de juny) es girarà dins
del rebut ordinari.
Les dates previstes per als rebuts de llicències són:
- 20-25 setembre
- 20-25 octubre
- 20-22 desembre
- 20-25 març
En cas de devolució d’algun d’aquest rebuts, s’avisarà al club i es farà trasllat
al Comitè de Competició per a què faci la reclamació formal de l’impagat,
incloent les despeses associades a la devolució.
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REBUTS ARBITRALS
El sistema de cobrament dels arbitratges es mantindrà sense canvis a excepció de la
reducció del nombre de rebuts mensuals i de la inclusió dels requeriments als rebuts.
A continuació us detallem les principals característiques:










Rebuts domiciliats mitjançant el sistema SEPA CORE.
La FCH cobrarà, mitjançant domiciliació bancària, tota la despesa arbitral dels
partits de tots els seus clubs afiliats, ja siguin de caire oficial o amistós
(trobades, tornejos, intercanvis, etc.).
La despesa arbitral de partits o tornejos amistosos sol·licitats pels clubs,
s’inclouran dins de la remesa del mes següent a la seva realització.
La despesa de les Fases Finals “TOP4”, Finals de Copa i Fases
Classificatòries, també s’inclouran dins de la remesa del mes següent a la
seva realització.
Com a novetat, els requeriments dels Òrgans Jurisdiccionals de la FCH també
s’inclouran dins de la remesa del mes següent a la seva reclamació.
Les dates previstes per als rebuts arbitrals són:
- 1-5 setembre
fixe sobre càlcul d’inscripcions del juliol
- 1-5 novembre
import per club – notificat per carta
- 1-5 desembre
import per club – notificat per carta
- 1-5 gener
import per club – notificat per carta
- 1-5 març
import per club – notificat per carta
- 1-5 abril
import per club – notificat per carta
- 25-30 juny
regularització de tancament de la temporada
Durant la temporada es farà un seguiment dels saldos de cadascun dels clubs
i, si s’escau, es procedirà a realitzar una regularització puntual del saldo
arbitral acumulat pels clubs.
En cas de devolució d’algun d’aquest rebuts, s’avisarà al club i es farà trasllat
al Comitè de Competició per a què faci la reclamació formal de l’impagat,
incloent les despeses associades a la devolució.

Així doncs, els clubs afiliats no hauran de fer cap transferència ni ingrés als comptes
bancaris de la FCH a excepció de petició expressa per la pròpia FCH o pels seus
Òrgans Jurisdiccionals.
A continuació trobareu un quadre resum explicant els tres tipus de remesa que
s’ordenaran aquesta temporada a tots els clubs i el calendari previst.
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CALENDARI DE REMESES

ANY

MES

DIES

TIPUS

JULIOL

25-30

ORDINÀRIA

1-5

ARBITRAL

20-25

LLICÈNCIES

15-20

ORDINÀRIA

20-25

LLICÈNCIES

1-5

ARBITRAL

1-5

ARBITRAL

20-22

LLICÈNCIES

15-20

ORDINÀRIA

GENER

1-5

ARBITRAL

FEBRER

15-20

ORDINÀRIA

1-5

ARBITRAL

20-25

LLICÈNCIES

1-5

ARBITRAL

SETEMBRE

2017

OCTUBRE
NOVEMBRE

DESEMBRE

2018

MARÇ
ABRIL
JUNY

20-25
25-30

ORDINÀRIA

(INCLOU FRA. LLICÈNCIES)

ARBITRAL

Per qualsevol dubte o consulta respecte la informació econòmica adreçar-se a
l’adreça administracio@fchandbol.com
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INSCRIPCIÓ DEL CLUB – ACTUALITZACIÓ DADES DEL CLUB
No s’acceptarà l’afiliació de club, ni cap tràmit federatiu, als clubs amb deutes
de temporades anteriors, i fins que estigui la situació regularitzada, el club restarà
inactiu a l’aplicació de playoff, podent només visualitzar les dades però sense poder
fer cap modificació ni inscripció d’equips.
ALTA CLUB NOU:
En cas de no estar donat d’alta com a club a la FCH, cal tramitar la seva afiliació
fent arribar a la FCH la següent documentació:
- Imprès d’afiliació de club penjat al web de la FCH www.fchandbol.cat
(Annex 1)
- Còpia dels estatuts amb registre d’entrada del Consell Català de l’Esport.
- Còpia de nomenament de la Junta Directiva presentada al CCE.
- Ordre de domiciliació de dèbit SEPA B2B (3 Documents) (també penjats a
la web de la FCH).
Enviar tota la documentació per correu electrònic secretaria@fchandbol.com i la
FCH facilitarà un núm. d’usuari i una clau per poder realitzar tots els tràmits a
través de l’aplicació informàtica.

-

-

-

El primer que s’haurà de fer a principi de temporada és comprovar si s’ha de
canviar alguna dada en l’apartat de les dades club, i en cas d’haver-se
d’actualitzar, comunicar-ho per correu electrònic a secretaria@fchandbol.com .
Sobretot comprovar l’adreça electrònica i els telèfons de contacte.
Introduir a l’aplicació en l’apartat de Club les dades de les persones de
contacte
També cal actualitzar les dades de la Junta Directiva, en cas que a l’aplicació
no estiguin introduïts, enviar còpia del nomenament de la Junta Directiva
vigent a secretaria@fchandbol.com . Recordem que en cas de produir-se
algun canvi a la Junta Directiva del club, cal comunicar-ho al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la FCH.
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INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS
Cal inscriure l’equip abans de tramitar les llicències de jugadors, tècnics i
oficials.
TOTS ELS EQUIPS, SENSE EXCEPCIÓ, S’HAN D’INSCRIURE ABANS DEL
TERMINI ASSENYALAT PER A LA SEVA COMPETICIÓ.
ELS EQUIPS DE CATEGORIA ESTATAL, INDEPENDENTMENT DE LA SEVA
INSCRIPCIÓ A LA RFEBM, TAMBÉ S’HAN D’INSCRIURE A TRAVÈS DE
L’APLICACIÓ

Per a la inscripció dels equips, primer es crearan els equips en l’apartat d’equips i
clicar a “Tots” i després d’omplir totes les dades s’ha de “Desar i inscriure a una
competició” respectant els terminis d’inscripció.
La inscripció de l’equip s’omplirà en tots els seus apartats.
Un cop inscrit l’equip, només es podran modificar les dades del pavelló i de la
persona de contacte. Per a qualsevol altre canvi, s’ha de comunicar a la FCH
perquè ho faci a través del correu electrònic.

EQUIPS INSCRITS I NO PARTICIPANTS (SENSE COMPETICIÓ)
La inscripció es farà també a través del web de la FCH. Recordar que com a màxim
es poden tramitar 7 llicències.
Només es poden inscriure a les competicions creades per a aquest efecte: Sènior
Masculí Sense Competició, Sènior Femení sense competició, Juvenil Masculí sense
competició .... etc.
Nom del Club: escriure amb exactitud, el nom del Club al que pertany l’equip.
Nom de l’equip: escriure el nom de l’equip, afegint-hi darrera (S/C).
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EQUIPS SENSE DRETS ESPORTIUS
Els equips que vulguin participar sense drets esportius (amb jugadors de categoria
superior) a les categories obertes més baixes, ho hauran de sol·licitar a
competicions@fchandbol.com, segons la Norma 13 del Reglament de Partits i
Competicions, abans del dia del sorteig. No s’acceptaran peticions un cop efectuat
el sorteig de la competició en qüestió.
Només es podrà sol·licitar a les següents competicions:
-

2ª Catalana Juvenil Masculina
2ª Catalana Cadet Masculina
2ª Catalana Infantil Masculina
Campionat Aleví Masculí-Mixt Nivell 2
Campionat de Catalunya Benjamí Mixt
1ª Catalana Juvenil Femenina
1ª Catalana Cadet Femenina
1ª Catalana Infantil Femenina
Campionat de Catalunya Aleví (femení)

i si es compleixen els requisits que s’estableixen en el següent apartat:

REQUISITS ESTABLERTS PER A LA PARTICIPACIÓ D’EQUIPS SENSE DRETS
ESPORTIUS
1.- S’haurà de sol·licitar per escrit a l’Àrea de Competicions de la FCH, exposant clarament
els motius de la sol·licitud.
2.- A l’esmentat escrit hi hauran de constar el noms i cognoms dels jugadors/es que siguin
d’una edat superior a la competició que l’equip sol·licita jugar, acompanyant fotocòpia del
DNI de cadascun dels jugador/es.
3.- Com a màxim, es podrà sol·licitar un màxim de 7 jugadors/es d’edat superior per
equip i temporada.
4.- Tot i que es puguin autoritzar el màxim de 7 jugadors/es per equip, durant un (1) partit
només podran ser alineats un màxim de 4 jugadors/es (a l’acta arbitral només si
podran inscriure un màxim de 4 jugadors/es de categoria superior).
5.- Per a la present temporada (2017-2018) s’estableix el següent quadre de participació per
a jugadors/es de superior categoria (competicions masculines, femenines i masculines –
mixtes):
- Equips benjamins: jugadors/es alevins nascuts els anys 2006 i 2007
- Equips alevins: jugadors/es infantils nascuts els anys 2004 i 2005
- Equips infantils: jugadors/es cadets nascuts els anys 2002 i 2003
- Equips cadets: jugadors/es juvenils nascuts els anys 2000 i 2001
- Equips juvenils: jugadors/es sèniors nascuts els anys 1997, 1998 i 1999
Només s’autoritzaran la PARTICIPACIÓ D’EQUIPS SENSE DRETS ESPORTIUS, si es
compleixen tots els requisits relacionats anteriorment i si la sol·licitud es fa abans del
primer sorteig de la competició en la que participin aquests equips. Una vegada s’hagi
efectuat l’esmentat sorteig no s’autoritzarà la participació de cap d’aquests equips.

Un cop ho aprovi l’Àrea de Competicions aquests equips, des de la FCH se’ls afegirà
al final del nom de l’equip (SDE) (sense drets esportius).
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TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
Tots els equips, sense excepció, han de tramitar les seves llicències, com a mínim,
abans de cinc (5) dies de l’alineació dels mateixos, no podent participar en cap
partit abans d’aquest termini de tramitació segons el Reglament de Partits i
Competicions.
La tramitació de llicències es farà a través de l’aplicació en l’apartat federats
,
buscant el federat, comprovar que totes les dades són correctes i no hi ha hagut
canvis i clicar afegir nova llicència. Preguem que, en el cas dels tècnics sobretot,
s’ompli correctament el camp de correu electrònic. En cas d’un nou federat (primera
llicència o jugador/a que ve d’un altre club), caldrà clicar a “Afegir nou federat”.
Recordem que no es pot tramitar llicència sense fotografia i el pes de la fotografia no
pot ser superior a 1 MB. Preguem que s’actualitzin les fotografies.
El núm. de col·legiat correspon al núm. de col·legiat que ha fet la preceptiva revisió
mèdica de l’esportista, sense aquest número no es podrà tramitar llicència. Els clubs
han de guardar els certificats de les revisions mèdiques atès que la FCH els hi pot
sol·licitar en qualsevol moment.
En cas d’estranger, s’ha de posar el núm. de passaport o NIE al camp de Passaport i
canviar la nacionalitat, que per defecte surt Espanya.
El procés de la tramitació de llicències és el següent: Un cop el club inscrigui les
llicències estaran en estat de preinscrites, la FCH les validarà i crearà un albarà i
aquestes passaran a estat facturades. A partir d’aquest moment el club ja podrà
imprimir les llicències.
En el moment que la FCH rebi la conformitat del cobrament del rebut domiciliat en
concepte de llicències, l’estat de les llicències passarà a “tramitades”.
Per consultar l’estat dels albarans del club es pot consultar en l’apartat Facturació
de l’aplicació, on trobaran els albarans de llicències i les factures.
Cal tenir present que les llicències dels equips que participin en Fases
Classificatòries i Fases Prèvies, si finalment no assoleixen plaça per a la primera
competició en que s’haguessin inscrit, s’hauran de tornar a imprimir les llicències
amb les dades correctes de la competició on finalment participaran, un cop s’hagi
publicat el calendari.
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ASSEGURANÇA ESPORTIVA I PRIMA RESPONSABILITAT CIVIL
Els preus de l’assegurança esportiva obligatòria i responsabilitat civil per a la
temporada 2017/2018, amb la companyia asseguradora Mutua General de
Catalunya i AON com a corredor d’assegurances, són els següents:
-

Sènior:
Juvenil:
Menors de 16 anys:
Oficials i tècnics:
Àrbitres:

95,50€
43,50€
19,00€
35,50€
4,50€

QUADRE DE CODIS DE LES COMPETICIONS
SM01
SM02
SM03
SM04
SM05
SM06
SM07
SM08
MM01
JM01
JM02
JM03
CM01
CM02
CM03
IM01
IM02
IM03

MASCULINES
DIVISIÓ D’HONOR A MASCULINA– LLIGA ASOBAL
DIVISIÓ D’HONOR PLATA MASCULINA
1ª ESTATAL SÈNIOR MASCULINA
LLIGA CATALANA SÈNIOR MASCULINA-ANTONIO LÀZARO

1ª CATALANA SÈNIOR MASCULINA
2ª CATALANA SÈNIOR MASCULINA
3ª CATALANA PREFERENT SÈNIOR MASCULINA
4ª CATALANA SÈNIOR MASCULINA
LLIGA CATALANA MÀSTER MASCULINA
LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA
1a CATALANA JUVENIL MASCULINA
2ª CATALANA JUVENIL MASCULINA
LLIGA CATALANA CADET MASCULINA
1ª CATALANA CADET MASCULINA
2ª CATALANA CADET MASCULINA
LLIGA CATALANA INFANTIL MASCULINA
1ª CATALANA INFANTIL MASCULINA
2ª CATALANA INFANTIL MASCULINA
CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ MASCULÍ-MIXT
AX01
NIVELL 1
AX02 CAMPIONAT ALEVÍ MASCULÍ-MIXT NIVELL 2
BX01 CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ MIXT

FEMENINAS
SF01 DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
SF02 DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA
SF04 LLIGA CATALANA SÈNIOR FEMENINA
SF05 1ª CATALANA SÈNIOR FEMENINA
MF01 LLIGA CATALANA MÀSTERS FEMENINA
JF01 LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA
JF02 1ª CATALANA JUVENIL FEMENINA
CF01 LLIGA CATALANA CADET FEMENINA
CF02 1ª CATALANA CADET FEMENINA
IF01 LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENINA
IF02 1ª CATALANA INFANTIL FEMENINA
AF01 CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ FEMENÍ NIVELL 1
AF02 CAMPIONAT ALEVÍ FEMENÍ NIVELL 2
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COMUNICACIÓ D’HORARIS
Els horaris s’han de comunicar EXCLUSIVAMENT per l’aplicació informàtica abans
del dilluns de cada jornada a les 17:00 hores tal i com marca la normativa. En cas
de comunicar-ho posteriorment s’haurà de fer per correu electrònic a
competicions@fchandbol.com aplicant-se la corresponent taxa per comunicació fora
del termini establert.
El procés serà el següent.

Entrant a l’aplicació de cada club clicar l’apartat de

Competició
i triar Horaris. Per defecte sortiran els horaris de la jornada que
s’han de comunicar, en cas de voler veure altres horaris, clicar a netejar i sortiran
tots els partits del club o es poden buscar entre dates.
Si es clica el quadrat que hi ha a l’esquerra d’Editar Horaris es poden editar tots els
horaris que surten al llistat, en cas de voler editar un de sol, s’ha de seleccionar i
editar horari. En “Notificar l’horari” s’enviarà automàticament un missatge a
l’aplicació de l’equip contrari. S’han de notificar TOTS els horaris. Inclús els
equips que tenen horari fixe, hauran de notificar els horaris cada jornada.
Compte perquè l’horari definitiu serà el que hi hagi a l’aplicació a partir del dilluns de
cada jornada a les 17:00 hores, podent modificar els horaris que hi hagi abans
d’aquest límit.

PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA COMUNICACIÓ
D’AJORNAMENTS, CANVIS DE DATA (Avançament jornada
esportiva), CANVIS D’HORARI O DE TERRENY DE JOC
El procediment a seguir per a realitzar canvis d’horari o ajornaments de partits,
segons la normativa vigent (Norma 155 del Reglament de Partits i Competicions) és
el següent:
MODIFICACIÓ DE DATA
AJORNAMENT DE PARTIT

(AVANÇAMENT

JORNADA

ESPORTIVA)

O

1) Totes les sol·licituds de modificació de data o ajornament de partit han
d’arribar via correu electrònic a competicions@fchandbol.com com a molt tard
a les 17,00 hores del dilluns abans de la jornada esportiva prevista al
calendari.
2) Cal emplenar degudament complimentat amb les dades sol·licitades el
formulari adjunt (Annex2) i que està penjat al web de la FCH.
3) Aquest formulari ha d’anar acompanyat amb la conformitat de l’equip contrari,
degudament emplenat per tots dos clubs amb les dades sol·licitades. En cas
contrari, no s’acceptarà cap modificació de dates i ajornaments i es
retornarà a l’equip sol·licitant amb còpia al Comitè de Competició.
4) Un cop esgotat aquest termini establert en el primer paràgraf de la norma 155
com a molt tard, a les 17,00 hores del dilluns abans de la jornada esportiva
prevista al calendari) no s’acceptarà cap modificació de dates i ajornaments
de partits.
5) En conseqüència la designació arbitral es mantindrà, amb la comunicació
d’horari, data i terreny de joc enviada pel club local, essent el Comitè de
Handbol·lic Especial 2017-2018

Pàgina 12

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

Competició l’interlocutor d’aquesta incidència, recordant que la reunió prevista
pels Òrgans Jurisdiccionals normalment són els dimecres de cada setmana
amb jornada esportiva.

COMUNICACIÓ DE CANVIS D’HORARI O TERRENYS DE JOC 2017/2018
El procediment a seguir, tal i com reflecteix la normativa vigent (Norma 155 del RPC),
en cas de comunicació d’una modificació d’horari o terreny de joc d’un partit és el
següent:
1) Totes les sol·licituds de modificació d’horari o terreny de joc han d’arribar
correu electrònic a competicions@fchandbol.com .
2) Cal emplenar degudament complimentat amb les dades sol·licitades el
formulari penjat a la web.
3) Aquest formulari enviat per correu electrònic ha d’anar acompanyat amb la
conformitat de l’equip contrari i amb el formulari adjunt (Annex 2),
degudament emplenat per tots dos clubs amb les dades sol·licitades
juntament amb el justificant de pagament de les taxes corresponents
(fotocòpia del resguard de la transferència, xec nominatiu etc.) En cas contrari,
no s’acceptarà cap sol·licitud de modificació d’horari o terreny de joc
fora dels terminis establerts a la normativa o sense la documentació
requerida i és retornarà a l’equip sol·licitant amb còpia al Comitè de
Competició.
4) En conseqüència la designació arbitral es mantindrà, amb la comunicació
d’horari, data i terreny de joc enviada pel club local, essent el Comitè de
Competició l’interlocutor d’aquesta incidència, recordant que la reunió prevista
pels Òrgans Jurisdiccionals son els dimecres de cada setmana amb jornada
esportiva.
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ASPECTES GENERALS
TEMPORADA 2017-2018
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QUADRE DE LES TITULACIONS REQUERIDES PER TRAMITAR
LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ D’ENTRENADOR

Ajudant d’entrenador per a totes
les categories

X *:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X

És necessari tenir el seminari de monitor bàsic d’handbol juntament amb el
Seminari de la categoria corresponent.
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Seminari Sènior

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Seminari
Cadet-Juvenil

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

Seminari
Monitor bàsic
d’handbol

Monitor / Nou
Monitor
Territorial / Nou
Territ.
Nacional

3r. Nivell

Lliga Catalana Sènior F.
1ª Catalana Sènior F.
Lliga Catalana Màsters F
Lliga Catalana Juvenil F.
1ª Catalana Juvenil F.
Lliga Catalana Cadet F.
1ª Catalana Cadet F.
Lliga Catalana Infantil F.
1a Catalana Infantil F.
Camp. Alevins i Benjamins

2n. Nivell

Lliga Catalana Sènior M.
1ª Catalana Sènior M.
2ª Catalana Sènior M.
3ª Catalana Sènior M.
4ª Catalana Sènior M.
Lliga Catalana Màsters M.
Lliga Catalana Juvenil M.
1ª Catalana Juvenil M.
2ª Catalana Juvenil M.
Lliga Catalana Cadet M.
1ª Catalana Cadet M.
2ª Catalana Cadet M.
Lliga Catalana Infantil M.
1ª Catalana Infantil M.
2ª Catalana Infantil M.
Camp. Alevins i Benjamins

Titulacions
Oficials

1r. Nivell

FEMENINA

MASCULINA

Títol “0”

Titulacions
RFEBM

Titulacions FCH
(Exclusivament)
(Vàlides fins a la
temp. 2018/2019
inclosa – període
transitori)
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QUADRE D’EDATS PER A TOTES LES CATEGORIES.
TEMPORADA 2017-2018
CATEGORIA MASCULINA
CATEGORIA
SÈNIOR MASCULÍ
MÀSTER MASCULÍ
JUVENIL MASCULÍ
CADET MASCULÍ
INFANTIL MASCULÍ
ALEVÍ MASCULÍ
BENJAMÍ MASCULÍ
PREBENJAMÍ MASCULÍ

EDATS
Jugadors nascuts fins el 1999
Mínim 30 anys
Jugadors nascuts el 2000, 2001
Jugadors nascuts el 2002, 2003
Jugadors nascuts el 2004, 2005
Jugadors nascuts el 2006, 2007
Jugadors nascuts el 2008, 2009
Jugadors nascuts el 2010, 2011

CATEGORIA FEMENINA
CATEGORIA
SÈNIOR FEMENÍ
MÀSTER FEMENÍ
JUVENIL FEMENÍ
CADET FEMENÍ
INFANTIL FEMENÍ
ALEVÍ FEMENÍ
BENJAMÍ FEMENÍ
PREBENJAMÍ FEMENÍ

EDATS
Jugadors nascuts fins el 1999
Mínim 30 anys
Jugadors nascuts el 2000, 2001
Jugadors nascuts el 2002, 2003
Jugadors nascuts el 2004, 2005
Jugadors nascuts el 2006, 2007
Jugadors nascuts el 2008, 2009
Jugadors nascuts el 2010, 2011

TRAMITACIÓ DE BAIXES
Totes les baixes s’han de demanar per escrit al Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva de la FCH.
Si un equip sènior té tramitades fins a 22 llicències o els juvenils i de base fins a 18,
no es podrà tramitar-ne de noves sense disposar del número necessari de baixes.
Una vegada aprovada la baixa pel Comitè de Competició, es tramitarà:
-

Presentant a la FCH l’aprovació del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i
l’imprès de baixa (Annex 3) degudament signat per un representant del Club i
l’afectat per la baixa. Cal fer constar clarament el Club.

-

Dipositant la llicència a la FCH original degudament omplerta (signatura jugador i
segell club).

-

Abonant la corresponent taxa.

L’imprès de baixa de jugadors de categoria estatal haurà de ser presentat primer a la
FCH perquè es segelli i doni registre amb la data d’entrada, abans de lliurar-lo a la
RFEBM.
Handbol·lic Especial 2017-2018
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Les llicències provinents d’una baixa no podran tramitar-se a través de l’aplicació
informàtica, s’hauran de comunicar les dades a la FCH a llicencies@fchandbol.com
per poder tramitar la llicència.

TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS
AUTORITZACIONS PER JUGAR A UNA CATEGORIA SUPERIOR:
les autoritzacions es tramitaran a través de l’aplicació de playoffinformàtica. No
s’acceptaran autoritzacions a través de correu electrònic, i el procés serà el següent:
-

Un cop tramitada la llicència estigui en estat “Facturada” o “Tramitada” (no
es podran sol·licitar autoritzacions que estiguin en estat de preinscrita). Entrar
a la llicència i a la part inferior hi ha l’apartat “Autoritzacions per a categoria
superior”.

-

Clicar “Nova Autorització” i s’obrirà un formulari on s’haurà d’introduir el nom
del club i de l’equip per al qual es vol sol·licitar l’autorització.

-

Clicar a “Examinar” per adjuntar l’autorització paterna (Annex 4) degudament
omplerta i signada pel representant legal del menor i sobretot Desar.

-

La sol·licitud ja està envidada, un cop la federació comprovi les dades,
autoritzarà el/la jugador/a en qüestió.

-

Per comprovar l’estat de l’autorització, s’haurà d’anar al llistat Autoritzacions
que es troba a Llicències/Altres/Autoritzacions. En aquest llistat estaran totes
les llicències que han sol·licitat autorització per a una categoria superior. A
l’estat pendent es podrà comprovar si està Pendent o Validada. Es recorda
que només es tramitaran per a la setmana les autoritzacions que hagin
arribat abans del dimecres de la setmana de la jornada en qüestió.

-

Un cop tramitada l’autorització, ja es podrà imprimir la llicència on en l’apartat
d’Autoritzacions apareixerà l’autorització.

-

Cap jugador podrà ser alineat amb un equip de categoria superior sense estar
degudament autoritzat.

-

S’ha de fer tantes autoritzacions com equips amb els que es vulgui alinear i a
la llicència quedaran reflectits.
Es poden demanar les següents autoritzacions a través
de l’aplicació
Juvenil de 1r. ó 2n. any

PER A SÈNIOR

Cadet de 1r ó 2n. any
Infantil de 1r ó 2n. any
Aleví de 2n. any
Benjamí de 2n. any

PER A JUVENIL
PER A CADET
PER A INFANTIL
PER A ALEVÍ

Handbol·lic Especial 2017-2018
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AUTORITZACIONS PER A UNA DOBLE FUNCIÓ
Les autoritzacions per a una doble funció dins el mateix club es tramitaran com una
llicència normal a través de l’aplicació, i a la impressió de la segona llicència sortirà
reflectit que és una autorització.
En el cas d’haver de tramitar una autorització per a un federat/da que té llicència
amb un altre club s’haurà d’enviar a llicencies@fchandbol.com l’autorització per a
una doble funció (Annex 5) degudament signada i segellada pel club d’origen.
Els clubs seran responsables de la veracitat de la documentació lliurada, i
hauran de conservar els originals dels documents com a justificant en cas de
necessitat.

AUTORITZACIONS PER A CATEGORIES SUPERIORS DE JUGADORS/ES DE
PRIMER ANY (TEMPORADA 2017-2018)
Les autoritzacions per a jugar en una categoria superior dels jugadors/es de primer
any de les categories obertes i més baixes i que a continuació detallem, s’han de
sol·licitar a competicions@fchandbol.com:
-

2a Catalana Juvenil Masculina
2a Catalana Cadet Masculina
2a Catalana Infantil Masculina
Campionat Aleví Masculí-Mixt Nivell 2
Campionats Benjamí Mixt
1ª Catalana Juvenil Femenina
1ª Catalana Cadet Femenina
1ª Catalana Infantil Femenina
Campionat Aleví Femení Nivell 2

L’Àrea de Competicions estudiarà cada cas, sense passar al Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva, en base al que s’estableix a la Norma 13 del Reglament de
Partits i Competicions.
Serà requisit necessari i imprescindible l’autorització paterna per a totes aquestes
sol·licituds.
El motiu d’aquesta modificació és per agilitzar l’operativitat de la tramitació de les
autoritzacions i ateses les necessitats actuals dels equips en algunes competició.

PILOTA OFICIAL FCH
La pilota oficial per a les competicions organitzades per la FCH és HUMMEL i és
obligatori el seu ús per a tots els partits oficials organitzats per la FCH. Aquest any
inicialment s’exclou l’obligatorietat a les categories benjamí, aleví i màster.
Els àrbitres restaran obligats a fer constar a l’acta de qualsevol partit oficial de la
FCH la no presentació, si s’escau, de pilotes que no siguin de la marca oficial
HUMMEL, però sota cap concepte, podran impedir en aquestes circumstàncies la
celebració del partit.
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NORMATIVA SOBRE JUGADORS ESTRANGERS
Atès l’increment d’aquests jugadors a les nostres competicions i la major
disponibilitat dels nostres clubs per acollir-los, cal tenir molta cura en el seguiment
dels tràmits preceptius.

És important saber que hi ha una normativa internacional sobre la tramitació del
trànsfer internacional (imprescindible quan el jugador juga a l’Estat Espanyol per
primera
vegada).
Aquesta
normativa
està
disponible
a
l’apartat
Multimedia/Biblioteca/Categoria/Reglamentaciones de la pàgina web de la RFEBM:
www.rfebm.com .

El Reglament de Partits i Competicions regula el número de jugadors estrangers que
poden tramitar llicència a cada categoria, fent distinció entre “comunitaris”, “no
comunitaris amb residència acreditada d’un mínim de quatre anys a Espanya”, “no
comunitaris”.
Les categories a las quals cal demanar trànsfer abans de tramitar la llicència d’un
jugador són les següents:
SÈNIOR

LLIGA CATALANA

1a, 2a CATALANA i 3a
CATALANA

SÍ
SÍ

NO
NO

MASCULÍ
FEMENÍ

4ª CATALANA I
MÀSTERS
NO
NO

JUVENIL
MASCULÍ
FEMENÍ

LLIGA CATALANA
SÍ
SÍ

1a i 2a CATALANA
NO
NO

Els juvenils de 1a i 2a Catalana que demanin autorització per jugar en categoria sènior de Lliga Catalana
Masculina i Femenina han de tenir trànsfer.

CADET
MASCULÍ
FEMENÍ

LLIGA CATALANA
SÍ
SÍ

1a i 2a CATALANA
NO
NO

Els cadets de 1a i 2a Catalana que demanin autorització per jugar a la Lliga Catalana Juvenil, han de tenir
trànsfer.

INFANTIL
LLIGA CATALANA

MASCULÍ
FEMENÍ

SÍ
SÍ

1a CATALANA
NO
NO

Els infantils de 1a Catalana que demanin autorització per jugar a la Lliga Catalana Cadet, han de tenir trànsfer.

Handbol·lic Especial 2017-2018

Pàgina 19

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

REQUISITS ECONÒMICS
TARIFES I TAXES
TEMPORADA 2017-2018
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QUOTES I TAXES FEDERATIVES
(TEMPORADA 2017/2018)
A) TAXES ESPECIALS
-

Taxa clubs FCH (75,20 €/club).

B) QUOTES D’INSCRIPCIÓ
COMPETICIÓ
Lliga Catalana Sènior Masculina
Primera Catalana Sènior Masculina
Segona Catalana Sènior Masculina
Tercera Catalana Sènior Masculina
Quarta Catalana Sènior Masculina
Lliga Catalana Màsters (Veterans)
Lliga Catalana Juvenil Masculina
Primera Catalana Juvenil Masculina
Segona Catalana Juvenil Masculina
Lliga Catalana Cadet Masculina
Primera Catalana Cadet Masculina
Segona Catalana Cadet Masculina
Lliga Catalana Infantil Masculina
Primera Catalana Infantil Masculina
Segona Catalana Infantil Masculina
Competicions alevins masculins - mixtes
Competicions benjamins mixtes
Lliga Catalana Sènior Femenina
Primera Catalana Sènior Femenina
Lliga Catalana Màsters (Veteranes)
Lliga Catalana Juvenil Femenina
Primera Catalana Juvenil Femenina
Lliga Catalana Cadet Femenina
Primera Catalana Cadet Femenina
Lliga Catalana Infantil Femenina
Primera Catalana Infantil Femenina
Competicions alevins femenines
Competicions benjamins femenines

Quota temporada 2016-17 €
960 €
771 €
695 €
656 €
618 €
319 €
460 €
385 €
385 €
385 €
319 €
319 €
102 €
82 €
82 €
Gratuïta
Gratuïta
541 €
541 €
319 €
460 €
385 €
385 €
319 €
102 €
82 €
Gratuïta
Gratuïta

* Es comptabilitzaran els imports de les inscripcions inicials fetes a les Fases
Classificatòries, independentment de que els equips acabin jugant en altres
competicions de rang inferior (Juvenil, Cadet i Infantil).
* Els equips inscrits per jugar únicament alguna de les competicions de copa,
abonaran el 50% de la quantitat establerta com a quota d’inscripció a la seva categoria.

C) QUOTES DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ PER A EQUIPS ESTATALS
COMPETICIÓ
Divisió d’Honor Sènior Masculina (ASOBAL)
Divisió d’Honor Plata Sènior Masculina
Primera Estatal Sènior Masculina
Divisió d’Honor Sènior Femenina
Divisió d’Honor Plata Sènior Femenina
Handbol·lic Especial 2017-2018

Temporada 2017-18 Quota €
631 €
387 €
259 €
387 €
219 €
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D) DIPÒSITS DE PARTICIPACIÓ
Per a la temporada 2017-2018 s’aplicarà una reducció del 95% de l’import dels dipòsits (es
carregarà als clubs el 5% del seu import total). Els imports dels dipòsits no tindran cap
modificació en relació a la temporada 2017-2018.

CATEGORIA MASCULINA
Sènior Lliga Catalana
Sènior Primera Catalana
Sènior Segona Catalana
Sènior Tercera Catalana
Sènior Quarta Catalana
Veterans
Juvenil
Cadet
Infantil
CATEGORIA FEMENINA
Sènior Lliga Catalana
Sènior Primera Catalana
Veteranes
Juvenil
Cadet
Infantil

Temporada 2017-18 Quota €
606 €
402 €
202 €
202 €
202 €
202 €
202 €
121 €
121€
Temporada 2017-18 Quota €
606 €
202 €
202 €
202 €
121 €
121 €

DESCOMPTES CÀLCUL DIPÒSITS: només estaran subjectes als descomptes pel
càlcul de dipòsits els equips que participin en competicions organitzades per la FCH, i
que no tinguin inscripció gratuïta; en conseqüència, no comptabilitzaran per aquest
concepte, els equips benjamins i alevins, així com, els equips sèniors (masculins i
femenins) que participin en competicions de la RFEBM.


1 ó 2 equips inscrits i participants (Suma total tarifes de tots els equips. No s’aplica reducció
de dipòsits).



3 equips inscrits i participants. Descompte 30% suma total de les tarifes de tots els equips.



4 equips inscrits i participants. Descompte 40% suma total de les tarifes de tots els equips.



5 equips inscrits i participants. Descompte 50% suma total de les tarifes de tots els equips .



6 ó més equips inscrits i participants. Descompte 60% suma total de les tarifes de tots els
equips.

Handbol·lic Especial 2017-2018
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E) TAXES FEDERATIVES
Temporada 2017-2018:
CONCEPTE TAXA
Taxa expedició llicències i tramitació Assegurança
Esportiva.
Taxa per expedició de certificats
Taxa per expedició d’autoritzacions
Taxa de tramitació de baixes federatives.
Taxa per horari comunicat fora de termini, canvi
d’horari fora de termini i ajornament de partit fora de
termini.
Taxa per a tramitació de llicències arbitrals
Taxa per desestimació de recursos al Comitè
d’Apel·lació de la FCH
Taxa Especial clubs FCH Pla Viabilitat 2016-2023
Taxa Delegat Federatiu
Taxa Complementària: per a clubs amb equips
sèniors masculins o femenins i sense equip juvenil,
cadet o infantil de la seva modalitat (masculina o
femenina). En cas que els clubs tinguin equips
juvenil, cadet o infantil “inscrit i no participant”
de la seva modalitat (masculina o femenina) la
taxa tindrà un import de 80,00 €.
Taxa Extraordinària: per a clubs amb equips sèniors
masculins de Lliga i/o Primera Catalana o femenins
de Lliga Catalana sense equip juvenil, cadet o
infantil de la seva modalitat (masculina o femenina).
En cas que els clubs tinguin equips juvenil,
cadet o infantil “inscrit i no participant” de la
seva modalitat (masculina o femenina) la taxa
tindrà un import de 827,00 €.
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TAXA €
3,40 €
4,06 €
4,06 €
5,42 €
20,60 €
12,60 €
25,10 €
75,20 €/club
28,10 € per partit
41,10 € per sessió de matí o tarda
54,20 € per sessió de matí i tarda

114,30 €

1.147,00 €
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QUADRE DE TARIFES ARBITRALS PER A LA TEMPORADA 2017-2018
Les tarifes arbitrals de la temporada 2017-2018 no es modificaran en relació a la temporada
2016-2017.
A) DRETS ARBITRALS
CATEGORIA
Supercopa de Catalunya (anterior Lliga dels
Pirineus) i competicions equivalents
Lliga Catalana Sènior Masculina
Primera Catalana Sènior Masculina
Copa Catalana Sènior Masculina. 1ª Fase
Copa Catalana Sènior Masculina 2ª i 3ª Fase
Segona Catalana Sènior Masculina
Tercera Catalana Sènior Masculina
Quarta Catalana Sènior Masculina
Copa FCH Sènior Masculina
Lliga Catalana Màsters (Veterans)
Juvenil Masculí
Cadet Masculí
Infantil Masculí
Campionat de Catalunya Aleví Masculí – Mixt
(Nivell 1)
Campionat Aleví Masculí – Mixt (Nivell 2)
Campionat de Catalunya Benjamí Mixt
Lliga Catalana Sènior Femenina
Primera Catalana Sènior Femenina
Lliga Catalana Màsters Femenina (Veteranes)
Copa Catalana Sènior Femenina
Juvenil Femení
Cadet Femení
Infantil Femení
Campionat de Catalunya Aleví Femení (Nivell 1)
Campionat Aleví Femení (Nivell 2)
Anotadors - Cronometradors

1 ÀRBITRE (€)

44,10 €
42,10 €
42,10 €
42,10 €
42,10 €
35,30 €
26,10 €
18,10 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
39,40 €
37,40 €
37,40 €
37,40 €
35,30 €
26,10 €
18,10 €
12,50 €
12,50 €
19,70 €

2 ÀRBITRES (€)
60 % Tarifa
RFEBM
107,00 €
92,50 €
92,50 €
120,60 €
85,20 €
77,50 €
77,50 €
77,50 €
77,50 €
61,80 €
39,10 €
27,10 €

73,70 €
67,60 €
67,60 €
67,60 €
61,80 €
39,10 €
27,10 €
39,40 €

B) DESPLAÇAMENTS ARBITRALS
Per a la temporada 2017-2018 les tarifes per desplaçaments arbitrals tindran un cost de 0,28
euros/quilòmetre (el mateix que a la temporada anterior).
El desplaçament mínim (20 o menys quilòmetres) serà de 5,60 euros.
C) TARIFA ARBITRAL ÚNICA (LLIGA CATALANA SÈNIOR MASCULINA, PRIMERA
CATALANA SÈNIOR MASCULINA, SEGONA CATALANA SÈNIOR MASCULINA,
CAMPIONATS INFANTILS, CAMPIONATS ALEVINS D’EXPERTS, CAMPIONATS
ALEVINS PROMOCIO I CAMPIONATS BENJAMINS PROMOCIO)
Per a la temporada 2017-2018 el preu de les tarifes arbitrals úniques seran les següents:
o
o
o

Lliga Catalana Sènior Masculina: 220€
Primera Catalana Sènior Masculina: 210€
Segona Catalana Sènior Masculina: 130€ (doble arbitratge sense anotador/cronom. fins
que hi hagi suficients anotadors per cobrir la competició)

o
o
o
o

Campionats Infantils: 36€
Campionats Alevins d’Experts: 27€
Campionats Alevins Promoció: 24€
Campionats Benjamins Promoció: 21€
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D) DIETES ARBITRALS
Per a la temporada 2017-2018 no es modificaran aquestes tarifes en relació a la temporada
2016-2017. Els partits que tinguin qualsevol dels casos que a continuació es detallen, el
rebut arbitral tindrà un increment per aplicació de “dietes”, segons la següent taula:
CONCEPTE
Dia complert amb allotjament
Mig dia amb allotjament
Mig dia (dinar o sopar) o més de 150 Km (anada i tornada)
De dilluns a divendres (no festius) i els partits que s’iniciïn
els dissabtes abans de la jornada esportiva.
Després de la conclusió de la jornada esportiva

€
78,90 €
54,60 €
26,80 €
28,90 €
28,90 €

Les quantitats indicades per concepte de dietes es sobreentenen que són per cada un dels
àrbitres que dirigeixin el partit.

E) DIETES CATEGORIA CADET O INFANTIL
En tots els partits que se celebrin fora de la jornada esportiva (laborables) s’aplicarà una
dieta de 18,80 euros. La dieta serà de 28,90 euros quan el partit es jugui en jornada
esportiva fora de la franja horària establerta.
Les quantitats indicades per concepte de dietes es sobreentenen que són per a cadascun
dels àrbitres que dirigeixin el partit.
F) TARIFES ARBITRALS PER A PARTITS AMISTOSOS
Per a la temporada 2017-2018 el preu de les tarifes arbitrals per a partits amistosos no es
modificaran en relació a la temporada 2016-2017. Serà d’aplicació el següent quadre de
tarifes:
Primer.- tarifes arbitrals de partits amistosos:

Nivell
D. Honor Sènior Masculina
D. Honor Plata Sènior Masculina
1ª Estatal Sènior Masculina
Lliga Catalana Sènior Masculina
Primera Catalana Sènior Masculina
Segona Catalana Sènior Masculina
Tercera Catalana Sènior Masculina
Quarta Catalana Sènior Masculina
Veterans
Juvenil Masculí i Femení
Cadet Masculí i Femení
Infantil Masculí i Femení
D. Honor Sènior Femenina
D. Honor Plata Sènior Femenina
Lliga Catalana Sènior Femenina
Primera Catalana Sènior Femenina
Veteranes
Handbol·lic Especial 2017-2018

Tarifa 17-18
86,00
68,00
62,00
34,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
24,00
16,00
10,00
48,00
42,00
29,00
26,00
26,00

Àrbitres
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
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Segon.- Els desplaçaments es facturaran en base a 0,28 € per quilòmetre, des de la seu de
la Federació Catalana d’Handbol, (Sant Joan Despí).
Tercer.- Drets d’anotador – cronometrador
Nivell
D. Honor Masculí i Femení i
D. Honor Plata Masculina
1a Estatal Sènior Masculina
Divisió d’Honor Plata Femenina
Resta categories masculines i femenines

Tarifa 17-18

14,00
12,00
12,00
10,00

Quart.- En cas que els equips siguin de diferents categories, es sumarà ambdós tarifes i la
resultant es dividirà entre dos, que serà la tarifa a aplicar.
Cinquè.- Els partits amb temps de joc inferior al reglamentari, tindran la facturació següent:
a)
b)
c)
d)

15 + 15 minuts, o inferior; 50% de la tarifa base (punt primer)
de 31 a 40 minuts; 70% de la tarifa base (punt primer)
de 41 a 50 minuts; 80% de la tarifa base (punt primer)
de 51 a 60 minuts; 100% de la tarifa base (punt primer)

Sisè.- Tots els tornejos, que tinguin un volum de més de 25 partits, s’arribarà un acord entre
l’esmentat club organitzador i el Comitè Català d’Àrbitres, i les tarifes a aplicar seran sempre
més econòmiques que les citades al punt primer.
Setè.- Dietes partits amistosos:
Tots els partits que es celebrin en dies laborables, se’ls hi aplicarà una dieta segons el detall
següent:
a) 1 partit: dieta de 11,00 € per àrbitre/dia.
b) 2 a 4 partits: dieta de 7,00 € per àrbitre/dia.
c) Més de 5 partits: no s’aplicarà cap dieta.
Vuitè.- Tornejos amistosos de més d’un (1) dia de durada:
Per aquests tipus de tornejos el club organitzador, a banda d’abonar les corresponents
tarifes per a partits amistosos, s’haurà de fer càrrec de l’allotjament i manutenció dels
àrbitres i anotadors-cronometradors. No s’aplicaran en aquests casos, les dietes
establertes a l’apartat 7è del present quadre de tarifes per a partits amistosos.
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PROCÉS PER A SOL·LICITAR ARBITRATGE PER A PARTITS AMISTOSOS



El termini per a sol·licitar àrbitres per a un partit/s o torneig de caire
amistós finalitza els dimecres a les 14:00 h. sempre i quan, es celebrin el
dissabte i/o diumenge de la mateixa setmana de la sol·licitud.



Totes les peticions d’àrbitres es sol·licitaran per escrit única i
exclusivament a l’adreça electrònica del Comitè d’Àrbitres
cca@fchandbol.com. Indicant totes les dades del partit: equips,
categoria, dia i hora, instal·lació i durada dels partits.



En cas de que la sol·licitud d’àrbitres afecti a equips participants a les
competicions de la RFEBM, Lliga Catalana Sènior Masculina i Femenina,
Primera i Segona Catalana Sènior Masculina el partit/s o torneig serà
designat sempre amb arbitratge en parella.



El pagament es realitzarà ÚNICA I EXCLUSIVAMENT a través de
rebut girat per la FCH al compte del club. Aquest, sempre que la
competició es disputi abans del dia 20 de cada mes, es carregarà a la
liquidació de despeses extraordinàries arbitrals del següent mes. NO
s’acceptarà cap pagament en metàl·lic a pista ni transferència
bancaria.



El Comitè d’Àrbitres, un cop rebut el correu electrònic de sol·licitud,
comunicarà el pressupost estimat en base a les tarifes (segons categoria
i durada de partit) i desplaçaments arbitrals en vigor, per a la temporada
2017/2018 (s’adjunta quadre de tarifes i desplaçament de l’Handbol·lic
Especial 2017-2018) aprovades per l’AGO 2017.



Tots els partits amistosos s’hauran de sol·licitar únicament mitjançant el
formulari de sol·licitud de pressupost (Annex 6).
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MODIFICACIÓ DEL PUNT 4.d DE L’ACTUAL NORMA 183 DEL REGLAMENT DE
PARTITS I COMPETICIONS DE LA FCH
Modificar el punt 4.d de l’actual norma 183 del Reglament de Partits i Competicions,
suprimint el criteri de la mitjana més baixa d’edat, per una eliminatòria a partit únic i
en camp neutral amb les corresponents pròrrogues reglamentàries.
NORMA 183. Per tal d'establir una classificació lineal final dels equips participants,
s'ha de comptar amb els corriments de l'escala dels equips de superior e inferior
categoria d'acord amb les següents normes:
d) En les categories que hi hagi més d'un grup del mateix nivell, s'obtindran les
classificacions lineals seguint les següents normes:
1.- Nombre de punts assolits.
2.- Major diferència de gols a favor i en contra.
3.- Major nombre de gols marcats.
4.- En el cas poc probable que d’acord amb els criteris anteriors es produís un empat,
es celebrarà una eliminatòria a partit únic i en camp neutral amb les corresponents
pròrrogues reglamentaries.

APROVACIÓ D’UN NOU TÍTOL FEDERATIU PER A FORMACIÓ DE TÈCNICS
(TÍTOL “0”)
Introduir un nou títol de formació federativa per a tècnics (Títol “0”), abans de l’actual
títol de Nou Monitor, impartit de forma on-line, amb la finalitat de facilitar una primera
titulació a futurs tècnics. Aquesta titulació serviria per a desenvolupar les funcions
d’entrenador a les competicions benjamins i alevins de la FCH (femenines,
masculines i mixtes), amb el compromís que aquests tècnics, i amb vigència per
una temporada, segueixin la seva formació federativa amb la següent titulació (Nou
Monitor).
Amb aquesta proposta, el nou quadre de titulacions federatives de tècnics, quedaria
de la següent forma:
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Ajudant d’entrenador per a totes les
categories

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X

*:
És necessari tenir el seminari de monitor bàsic d’handbol juntament amb el
Seminari de la categoria corresponent.
EQUIPARACIÓ DELS CLUBS D’HANDBOL PLATJA AMB ELS D’HANDBOL
PISTA
Els clubs d’handbol platja tindran els mateixos drets i obligacions que els clubs
d’handbol pista, tractant-se aquest aspecte i d’altres, si s’escau, a la comissió
esportiva.
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Seminari Sènior

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Seminari CadetJuvenil

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Seminari Monitor
bàsic
d’handbol

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

Territorial / Nou
Territ.
Nacional

Monitor / Nou
Monitor

3r. Nivell

Lliga Catalana Sènior F.
1ª Catalana Sènior F.
Lliga Catalana Màsters F
Lliga Catalana Juvenil F.
1ª Catalana Juvenil F.
Lliga Catalana Cadet F.
1ª Catalana Cadet F.
Lliga Catalana Infantil F.
1a Catalana Infantil F.
Camp. Alevins i Benjamins

2n. Nivell

Lliga Catalana Sènior M.
1ª Catalana Sènior M.
2ª Catalana Sènior M.
3ª Catalana Sènior M.
4ª Catalana Sènior M.
Lliga Catalana Màsters M.
Lliga Catalana Juvenil M.
1ª Catalana Juvenil M.
2ª Catalana Juvenil M.
Lliga Catalana Cadet M.
1ª Catalana Cadet M.
2ª Catalana Cadet M.
Lliga Catalana Infantil M.
1ª Catalana Infantil M.
2ª Catalana Infantil M.
Camp. Alevins i Benjamins

Titulacions
Oficials

1r. Nivell

FEMENINA

MASCULINA

Títol “0”

Titulacions
RFEBM

Titulacions FCH
(Exclusivament)
(Vàlides fins a la
temp. 2018/2019
inclosa – període
transitori)
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ANNEX 1 – Imprès afiliació de club

FULL D'AFILIACIÓ DE CLUB
TEMPORADA:

2017-2018
DADES DEL CLUB (iguals per a tots els equips del Club)

NOM DEL CLUB

Núm.Registre Estatuts
N.I.F.

DOMICILI SOCIAL
Adreça
Codi Postal

Localitat

Comarca
Territorial
Telèfon de contacte urgent

Fax contacte

Telèfon mòbil contacte urgent
Correu electrònic
Pàgina Internet

PRESIDENT
Nom i dos Cognoms
D.N.I.
Adreça
Codi Postal

Localitat

Telèfon

Fax

SECRETARI
Nom i dos Cognoms
D.N.I.

P ERSONA DE CONTA CTE

Nom i dos Cognoms
DN.I.
Adreça
Codi Postal

Localitat

Telèfon contacte

Correu electrònic

IMPORTANT: En cas de nova inscripció o d'alguna variació respecte la darrera comunicació de Junta Directiva, junt amb aquest full
s'haurà d'adjuntar una carta amb la nova composició de la Junta Directiva del Club. Aquest Full d'Afiliació de Club no suposa la Inscripció de
cap equip del Club (caldrà omplir els Fulls d'Incripció de l'Equip corresponent)

Nom i cognoms
Càrrec
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ANNEX 2 – Formulari canvi data/hora/ajornament … partit

FORMULARI COMUNICACIÓ ÀREA DE COMPETICIONS DE:
AJORNAMENT DE PARTIT
PROPOSTA DE RECUPERACIÓ DE PARTIT
CANVI D'HORARI (mateix dia)
CANVI DE DATA (dins de la jornada esportiva)
AVANÇAMENT DE JORNADA ESPORTIVA
CANVI TERRENY DE JOC
CANVI D'ORDRE DE PARTITS (PERMUTA)
PROPOSTA HORARI FORA JORNADA ESPORTIVA

PARTIT:
Equip A

Equip B

COMPETICIÓ:
JORNADA

FASE:

GRUP:

CODI PARTIT:

DATA, HORARI, TERRENY DE JOC INICIAL

Data

Hora

Terreny de joc inicial

DATA, HORARI, TERRENYY DE JOC PROPOSAT

Data

Hora

Terreny de joc proposat

Acceptació aplicació taxa norma núm. 155 del Reglament de Partits i Competicions a càrrec del club:

Dietes arbitrals, si s'escau, a càrrec del club

SEGELL NOM I SIGNATURA
CLUB SOL·LICITANT

SEGELL NOM I SIGNATURA
ACCEPTACIÓ CLUB

Nom club sol·licitant

Nom Club acceptant

Termini per comunicació d'ajornament: abans de les 17:00 h. del dilluns abans de la jornada
esportiva, amb el formulari degudament complimentat.
Termini per comunicació de canvi de data, horari o terreny de joc: 4 dies abans de la celebració del
partit, amb el formulari degudament complimentat.
ATENCIÓ: NO S'ACCEPTARÀ CAP AJORNAMENT NI CANVIS FORA D'AQUESTS TERMINIS

Aquest document s'ha d'enviar a competicions@fchandbol.com
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ANNEX 3 – Imprès baixa
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ANNEX 4 – Sol·licitud d’autorització per categoria superior

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER JUGAR EN CATEGORIA SUPERIOR
Temp. 2017/2018

En/Na:

amb DNI:

en la

seva condició de Pare/Mare/Tutor legal,
DÓNA EL SEU CONSENTIMENT
perquè el jugador/a:

amb DNI:

de l'equip

de categoria i competició

(nom de l'equip)

(indicar categoria i competició en què participa)
del Club

(nom del club)

PUGUI JUGAR A LA CATEGORIA SUPERIOR de
amb l'equip

(indiqueu el nom de l'equip)

que participa en la competició de:
del Club

(indiqueu el nom del club)

En cas de lesió o accident, qui dóna el consentiment és responsable de l'alineació del
jugador/a en categoria superior i de les conseqüències que en puguin derivar, eximint a la
Federació Catalana d'Handbol de qualsevol responsablitat. Aquest jugador/a seguirà gaudint
de la preceptiva assegurança esportiva obligatòria.

Lloc i data de la signatura:

____________________, _____________________________________

Signatura del tutor/a:

Es poden demanar les següents autoritzacions
Juvenil de 1r. ó 2n. any

PER A SÈNIOR

Cadet de 1r ó 2n. any
Infantil de 1r ó 2n. any
Aleví de 2n. any
Benjamí de 2n. any

PER A JUVENIL
PER A CADET
PER A INFANTIL
PER A ALEVÍ
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ANNEX 5 – Sol·licitud d’autorització altra funció a un altre club

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER DESENVOLUPAR UNA ALTRA FUNCIÓ A UN ALTRE CLUB
Temporada 2017/2018

En/Na:

amb DNI:

responsable del Club

DÓNA EL SEU CONSENTIMENT
perquè en/na:

amb DNI:

amb llicència de (*) (indiqueu la funció)
de l'equip

de categoria i competició

(nom de l'equip)

(indicar categoria i competició en què participa)
del Club

(nom del club)

PUGUI DUR A TERME LES FUNCIONS DE (*) (indiqueu la nova funció)
amb l'equip

(indiqueu el nom de l'equip)

que participa en la competició de:
del Club

(indiqueu el nom del club)

En cas de que la segona funció sigui jugador, indicar el núm. de col·legiat:
Lloc i data de la signatura:

____________________, _____________________________________
(*) Jugador
Preparador
Ajudant de Preparador
Oficial
Auxiliar

Signatura Responsable club d'orígen
Cal provar documentalment la titulació en les sol·licituds per exercir de preparador o
ajudant de preparador

NOTES: Només es permet autoritzar duplicitat de funcions en el mateix equip (Jugador/a -

Entrenador/a) a Quarta Catalana Sènior Masculina i a Primera Catalana Sènior Femenina
No es pot autoritzar a realitzar una altra funció en un altre club que participi en la mateixa
competició que l'equip amb que té tramitada la primera llicència
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ANNEX 6 – Sol·licitud
de partits
amistosos

Comitè Català d'Àrbitres

FULL DE SOL·LICITUD DE PARTITS AMISTOSOS
DADES SOL·LICITANT
Nom club o entitat:
Nom i cognoms persona responsable:
DNI:

Mòbil

email:

Adreça:

CP:

Població:

.

DADES PARTIT
(1) Categoria

Data

Horari

Durada Partit

Pavelló

Localitat

Partit

* És necessari omplir totes les dades sol·licitades per poder realitzar el pressupost
correctament.
* L'adreça de correu electrònic on heu d'enviar la sol·licitud és la següent:

cca@fchandbol.com
(1) Especificar si és RFEBM, Lliga Catalana, 1ª Catalana, 2ª Catalana, 3ª Catalana, Quarta Catalana Sènior
Masc i Fna.

,
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