Capítol 3r. Classificació lineal
SISTEMA D’ELIMINATÒRIA A DOBLE PARTIT EN
COMPETICIÓ ALEVÍ NIVELL 1:
La classificació s’efectuarà per la suma dels punts com segueix:
Victòria:
Empat:
Derrota:

2 punts
1 punt per a cada equip
0 punts

En cas d'empat a punts per partit en el conjunt de l’eliminatòria s'atendran
els següents criteris en l'ordre que a continuació figura:
1.- Diferència de punts per període segons el sistema de puntuació de la
competició aleví:
Puntuació dels partits:
-

període guanyat: 3 punts.
període empatat: 2 punts.
període perdut: 1 punt.

2.- Major nombre de gols marcats fora de casa.
3.- En cas què persistís l'empat, es decidirà d'acord amb el següent criteri:
després de 5 minuts de descans i després d'efectuat un nou sorteig, es jugarà
una pròrroga de dos temps de cinc (5) minuts, a temps real i sense "time - out",
cada una sense descans entre període i període.
4.- De continuar l'empat, es procedirà a llançaments de set metres (penal),
segons fórmula IHF, que es descriu a la norma següent.

SISTEMA D’ELIMINATÒRIA A PARTIT ÚNIC,
COMPETICIÓ ALEVÍ MASCULÍ-MIXT, NIVELL 1:
S’estableix el següent sistema de puntuació per a una eliminatòria a partit únic
(punts per període):
Puntuació dels partits:
-

període guanyat: 3 punts.
període empatat: 2 punts.
període perdut: 1 punt.
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Els punts de cada període seran acumulables i seran el resultat final del partit.
En cas d’empat a punts guanyarà l’equip que hagi marcat més gols.
En cas d’empat a punts i que els 2 equips hagin marcat el mateix número
de gols, el partit es resoldrà segons la norma número 189 del Reglament
de Partits i Competicions:
NORMA 189. Sistema d’eliminatòria a partit únic:
L'equip vencedor de cada eliminatòria es determinarà. d'acord amb el resultat
final del partit.
En cas d'acabar el partit amb empat, es procedirà, tal i com està descrit a
l'apartat 3 de la norma anterior.
3.- En cas què persistís l'empat, es decidirà d'acord amb el següent criteri:
després de 5 minuts de descans i després d'efectuat un nou sorteig, es
jugarà una pròrroga d’un (1) temps de cinc (5) minuts, a temps real i sense
"time - out".
4.- De continuar el resultat d’empat a gols, es procedirà a llançaments de set
metres (penal), segons fórmula IHF, que es descriu a la norma següent.
De continuar l'empat, es procedirà al llançament de set (7) metres (penal),
segons la següent formula :
1.- Per a l’execució dels llançaments de set (7) metres, cada equip designarà a
cinc jugadors/es d'entre els qualificats al final del partit. Ells efectuaran
alternativament un llançament contra l'adversari. La designació dels llançadors
serà efectuada pel responsable de cada equip i indicada als àrbitres mitjançant
una llista en la que es mencionarà el nom i dorsal dels jugadors/es. L'ordre
d’execució dels llançaments serà lliurement decidit pels equips i comunicat
prèviament als àrbitres.
2.- Els porters/es seran així mateix designats lliurement, d'entre els
qualificats/des en aquell moment i podran ser reemplaçats/des.
3.- Els àrbitres sortejaran la porteria que s’utilitzarà. L'equip que començarà la
sèrie de llançaments serà designat mitjançant sorteig efectuat pels àrbitres.
4.- En cas de persistir l'empat al final de la primera sèrie de cinc llançaments,
es confeccionarà una nova llista de cinc jugadors que podrà ser diferent a la
inicial, però sempre amb jugadors/es qualificats/des al final del partit. El primer
llançament serà efectuat per l'equip contrari al que l'havia efectuat a la primera
sèrie. La decisió que determinaria al vencedor s'interpretaria de la següent
forma:
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4.1.- Si l'equip que efectua el primer llançament no el transforma, l'adversari ha
d'aconseguir el gol en el llançament subsegüent per ser declarat guanyador.
4.2.- Quan el primer equip transformi el seu llançament, si el segon equip falla
el seu, el primer equip serà declarat vencedor.
5.- Quan al final de la segona sèrie persisteixi l'empat, es procedirà a la sèrie
de llançaments fins la designació d'un guanyador, intercanviant de nou l'ordre.
6.- No podran participar als llançaments de set (7) metres els jugadors/es
exclosos, desqualificats o expulsats al final del partit o amb posterioritat al
mateix.
7.- Dins del rectangle de joc i durant l’execució dels llançaments de set (7)
metres, només podran estar els àrbitres i els/es jugadors/es participants en
cada llançament.
8.- El comportament antiesportiu durant els llançaments de set (7) metres es
sancionarà, sense excepció, amb la desqualificació del jugador/a.
9.- Si un jugador/a és desqualificat/da o resultés lesionat/da podrà designar-se
a un substitut.
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