DIUMENGE 27 DE MAIG DE 2018

24es 12 hores de
Minihandbol
Sant Quirze del Vallès

Organitza

Amb el suport de

1. Introducció.
Com cada any, a l’Handbol Sant Quirze organitzem les 12 hores de minihandbol, una trobada que
pretén reunir en un sol dia i lloc, el màxim nombre possible d’equips de tot Catalunya. Enguany, és
una edició especial, en tractar-se de la 24ena edició, tota una fita que esperem continuar molts
anys.
La situació de l’Escola d’Handbol de Sant Quirze, amb més de 400 esportistes, és força optimista,
atenent al creixement continuat de practicants i a que en la nostra demarcació (Vallès Occidental
Sabadell) la situació està millorant amb el treball d’altres clubs i les seves col·laboracions en
escoles. Felicitar-los i engrescar a seguir amb aquesta tasca.
Les 24es 12 hores de minihandbol estan pensades per escoles i clubs amb ganes de trobar cares
noves i gaudir d’una jornada d’handbol. Hi trobareu gent amb molt nivell i gent que està començant;
alguns equips que busquen rivals del seu nivell i d’altres que pretenen promocionar l’handbol entre
els seus jugadors amb aquesta activitat, però tots ells disposats a passar-ho el millor possible amb
la pràctica del nostre esport.
Com ja és tradicional, les 12 hores prenen forma de competició, tot i la delicadesa que hem de
mantenir en el tractament dels valors competitius en aquestes edats. Recordeu, com sempre, que el
realment important és participar i passar-s’ho bé en el que ha d’ésser una festa de l’handbol.
Quedar primer o últim és secundari si s’ha fet tot el possible per jugar bé, i és clar, sempre en
termes d’esportivitat.
A continuació us detallem alguns dels aspectes més importants de la trobada. Per qualsevol dubte
o aclariment, no dubteu a consultar-nos.
Sens més, tot esperant que el vostre pas per Sant Quirze del Vallès sigui el més agradable i profitós
possible, gaudiu d’aquest gran dia de minihandbol.

Escola d’Handbol de Sant Quirze

2. Organització de la trobada.
2.1 Aspectes formals.
DATA

Diumenge 27 de maig de 2018

LÍMIT
INSCRIPCIONS

Divendres 18 de Maig de 2018. Aquestes es realitzaran per
rigorós ordre d’inscripció i es comunicarà si està acceptada o
no en el moment en que sigui rebuda. L’organització es reserva
el dret de tancar les inscripcions abans de la data establerta, si
aquestes superen les previsions fetes.

ESPAIS

Poliesportiu Municipal de Sant Quirze
Carrer Priorat s/n. Polígon Can Casablancas.
CEIP Purificació Salas
Avinguda Arrahona, s/n
CEIP Taula Rodona
Carrer Clementina Arderiu, s/n

HORARI

Diumenge 9 a 21 hores

INSCRIPCIÓ

Gratuïta

INFORMACIÓ

Telèfon Club 937227417
Horari : a partir de les 18 h.

E - MAIL

handbolsq@hotmail.com

CATEGORIES

Prebenjamí -- Nascuts/des 2010/2011
Benjamí masculí -- Nascuts/des 2008/2009
Aleví masculí -- Nascuts 2006/2007
Aleví femení -- Nascudes 2006/2007

2.2. La competició.
El torneig es disputa en categoria prebenjamí, benjamí, aleví masculí i aleví femení. Les escoles i
clubs poden inscriure’s en diferents categories, i amb un o més equips. La competició és de caire
mixt en categoria benjamí i prebenjamí i es duu a terme sense diferenciar àmbit obert i escolar.
Enguany podem inscriure al voltant de 70 equips per rigorós ordre d’inscripció.
El sistema de competició, en totes les categories, consta d’una primera fase de grups (3, 4 o 5
equips) en funció del nombre d’equips inscrits i una segona fase amb eliminatòries fins arribar a la
final.
Com a novetat enguany, encetem la primera edició del Trofeu Esportivitat, a l’equip que millor
comportament tingui i, en la mateixa línia, el Trofeu a la Millor Afició del Torneig. Els trofeus seran
escollits entre tots els equips participants al torneig.

2.3. Aspectes complementaris.
Quan arribeu al poliesportiu o escola on disputeu el vostre primer partit, el conserge us indicarà el
punt d’informació i recepció dels equips, on un membre de l’organització us lliurarà el dossier
definitiu. Remarcar que només els tècnics i els jugadors podran accedir a les pistes.
A l’hora de disputar els partits i per tal d’evitar embussos innecessaris, cada equip anirà als
vestidors un cop iniciada la tercera part del partit anterior; sense entrar a la pista fins que aquest
hagi acabat. Si heu acabat el vostre partit, deixeu la pista el més ràpid possible per facilitar
l’escalfament (5 minuts) dels següents equips.
Es recomana estar mitja hora abans del inici dels partits a la instal·lació en la que s’ha de disputar
l’encontre. En cas de pluja, els partits es començaran a disputar a partir de les 8:30 hores a les
instal·lacions del Pavelló Municipal, amb la qual cosa es recomana estar allà a les 8:15 hores.
Els vestidors romandran oberts durant tot el torneig, per la qual cosa us suggerim que no hi deixeu
la roba. Utilitzeu-los per canviar-vos i dueu les bosses a fora. L’organització no es farà responsable
dels objectes perduts.
No dubteu a consultar a qualsevol membre de l’organització (els identificareu per la samarreta del
torneig). Enteneu, però, que el nombre de participants és elevat i entre tots hem de vetllar pel bon
desenvolupament de la trobada, així com per la conservació de les instal·lacions.
L’organització posa a disposició dels assistents servei complert de bar - restaurant (al pati interior
del recinte) i zona de pícnic (a la pineda de davant del pavelló). A les escoles disposareu de servei
de bar, tot quedant per definir les activitats recreatives complementàries.
Al final de la trobada, les autoritats faran el lliurament dels guardons corresponents, així com dels
regals de les diferents empreses col·laboradores.

3. El reglament.
Com ja hem dit abans, pretenem que les 12 hores de minihandbol siguin una autèntica festa, on tant
pares com jugadors s’ho passin el millor possible. Aquesta és la filosofia de la “competició”, la qual
genera alguna norma un xic estranya i si més no inhabitual.
A fi d’evitar dubtes i malentesos, llegiu el següent llistat i no dubteu a adreçar-vos a l’organització
per qualsevol aclariment.



Els partits tindran una durada de 3 (tres) parts de 10 (deu) minuts, amb descans entre parts de
2 (dos) minuts. 2 parts de 10 (deu) en cas de pluja.




L’única persona que pot demanar temps mort és l’àrbitre.
Es podran efectuar canvis de jugadors en la fase d’atac sense necessitat d’avisar l’àrbitre,
amb la limitació de que un jugador només podrà ser canviat un cop a cada part.

 Tots els jugadors hauran de jugar un mínim de 10 minuts, considerant els possibles canvis efectuats.
És obligatori fer servir 2 (dos) porters diferents al partit.

 Un mateix jugador no pot jugar amb dos equips diferents de la mateixa categoria i gènere.
Sí que es poden utilitzar jugadors de categoria inferior per completar l’alineació.







L’equip que arribi tard a un partit perdrà per 10 - 0 totes les parts que no s’hagin pogut jugar.
Cada part guanyada val 3 (tres) punts i 2 (dos) en cas d’empat i 1 (un) cada part perduda.
En cas d’igualtat a punts al final de la lligueta, els criteris per desfer l’empat seran els següents
i per aquest ordre:
- Els punts assolits als enfrontaments entre els equips implicats.
- El goal-average general.
- Equip amb menys gols encaixats.
En cas d’empat a punts als enfrontaments per eliminatòria, el partit es decidirà a mort sobtada a
2 (dos) gols. En cas de pluja, per goal-average.



JOC NET: En finalitzar cada partit l’àrbitre informarà a l’organització del comportament dels
2 equips segons aquests barems:
Qualificació A ( + 2 punts): Comportament excepcional de fair play abans, durant i després del
joc, amb alguna acció excepcional que estigui fora del comú i mereixi un reconeixement.
Qualificació B (+1 punt): Comportament molt bo de jugadors, entrenador i públic, sense
comentaris a la tasca arbitral, sense faltes durant el joc i fomentant la participació de tots els
jugadors.
Qualificació C (0 punts): Comportament bo però amb algun comentari puntual per part de
jugadors, entrenador i/o públic i algunes faltes durant el joc.
Qualificació D (-1 punt): Protestes o comportament no del tot correcte durant el partit per part
del públic, entrenador i/o jugadors. Reiteració de faltes.
Qualificació E (?): Protestes o comportament poc esportius (increpar contínuament a l’àrbitre,
comentaris entre jugadors, massa faltes, algun expulsat...). L’àrbitre podrà amonestar al públic
i/o a la banqueta per comportament antiesportiu. L’àrbitre pot donar per finalitzat el partit donant
per guanyador a l’equip contrari. La organització del torneig es reserva el dret de desqualificar
un equip de la classificació i de la trobada si persisteix l’actitud antiesportiva.



És obligatori l’ús de defenses individuals, quedant a criteri de l’entrenador i l’àrbitre si aquesta
es farà a tota o mitja pista.



La resta de normes seguiran el Reglament de Minihandbol de la F.C.H. i en el seu
defecte, el Reglament Oficial d’Handbol.

 La inscripció a aquesta trobada significa l’acceptació automàtica de les seves normes.
 En cas d’existir qualsevol reclamació, aquesta s’adreçarà al responsable de pista a qui
correspondrà la darrera decisió, essent aquesta irrevocable.

 Cada equip acreditarà als seus jugadors mitjançant la seva fitxa esportiva o document
acreditatiu. Aquesta només podrà ser sol·licitada per l’organització.

 L’alineació d’un jugador de categoria superior comportarà la pèrdua de cada part disputada pel
resultat de 10 - 0. No obstant això, l’equip podrà seguir a la trobada a la fase de grups
Escola d’Handbol Sant Quirze

