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1.- INTRODUCCIÓ
Aquest document recull les bases generals de la competició d’handbol platja promogut
per la Federació Catalana d’Handbol per a la temporada d’estiu de l’any 2018 en els
termes i condicions que s’aniran detallant a continuació.
La FCH podrà actuar com a entitat organitzadora d’algun torneig o bé cedir la gestió a un
organitzador/promotor local que ho demani i compleixi els requisits establerts en aquest
document.
2.- ESDEVENIMENTS OFICIALS DE LA COMPETICIÓ
a) 1a fase Tour: campionat amb un format que establirà en el seu moment la FCH, en
funció del nombre d’equips inscrits a cada categoria, i que es desenvoluparà amb la
celebració d’una sèrie de tornejos oficials dins del territori català. Els guanyadors
seran els campions del Tour d’Handbol Platja de la FCH.
b) Fase Final Tour: torneig únic amb inscripcions obertes en la que es podrà inscriure
qualsevol equip del territori català. Els guanyadors seran els campions de la Fase
Final del Tour d’Handbol Platja de la FCH.
2.1.- REQUISITS PER A FORMAR PART DEL TOUR CATALÀ
Per entrar a formar part del Tour els organitzadors hauran de complir amb els següents
requisits obligatoris:
A) INSTAL·LACIONS: les proves podran celebrar-se en platges, en instal·lacions
d’interior, i fins i tot es podran autoritzar proves en instal·lacions cobertes. En
qualsevol dels casos, la superfície dels terrenys de joc s’ha de compondre d’una
capa de sorra anivellada, neta i no compactada, d’almenys 25 cm de profunditat,
de manera que s’atendrà especialment a la neteja prèvia de la sorra per eliminar
possibles elements tallants, pedres, etc.
B) OFICINA TÈCNICA: s’instal·larà, una oficina tècnica d’un mínim de dues carpes
dotades del material següents:








Presa de corrent
Llum
Taules
Cadires
Accés a internet d’alta velocitat
Impressora multifunció (fotocopiadora / escàner)
Paper i tòner

C) PISTES DE JOC: les pistes de joc estaran orientades preferiblement en el seu eix
longitudinal de nord a sud, tenint els següents elements tècnics:
 Porteries, xarxes de les porteries, xarxes de protecció darrera de les porteries i
cintes de demarcació de camps.
 Sorra en quantitat i qualitat suficient tal i com es detalla en l’apartat A.
 1 taula i 3 cadires en dimensions i nombre suficients per a situar els anotadors –
cronometradors, responsable de camp i delegat federatiuI Tour d’Handbol Platja de la FCH – Edició 2018
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 Un marcador per a cadascuna de les pistes.
 Dues pilotes reglamentàries i homologades, per terreny de joc, categoria i sexe.
Quatre pilotes en les semifinals i finals, així com en aquells partits que hagin de ser
gravats per a la seva possible retransmissió televisiva.
 Targetes:
o Dues targetes verdes amb la lletra “T” gran en negre (time-out d’equip)
o Una targeta taronja amb el número “1” gran en negre (1a exclusió)
o Una targeta taronja amb el número “2” gran en negre (2a exclusió)
o Una vermella taronja amb la lletra “D” gran en negre (desqualificació)
 Para-sol per a tota l’extensió de la taula en cada terreny de joc.
 S’aconsella disposar de dos calaixos per pista amb capacitat suficient per a
guardar les pertinences dels equips, o si no, espai suficient per situar-lo fora de la
zona de canvis.
 Tots els elements tècnics han d’estar dissenyats d’acord amb el que estableixen
les Regles de Joc de la RFEBM, i en cas de tenir la FCH alguna marca o model
homologat, caldrà utilitzar el mateix.
D) ELEMENTS NECESSARIS:
obligatòriament:

en

la

instal·lació

esportiva

hauran

d’existir

 Beguda per a jugadors i àrbitres, establint-se un mínim per equip i partit de 2
ampolles de 1,5 litres i de 3 ampolles de 1,5 litres a les semifinals i finals.
 Papereres de fàcil accés des de cada camp.
 Mànega o sistema de reg per a refredar la sorra.
 Tanques o algun sistema que delimiti de forma clara i consistent, la zona de joc en
tot el seu perímetre, de la zona de públic.
 Un tauler de competició gran en un lloc accessible per a participants, premsa i
públic.
 Un speaker amb el respectiu equip de so, micròfon sense fil, així com una taula de
mescles per informació i música ambiental.
 Una bomba manual, per inflar les pilotes.
 Dos jocs de pitrals de diferent color, numerats o que deixin entreveure el número
de la samarreta.
 Hi haurà serveis, dutxes a les instal·lacions, o en un lloc annex a les mateixes, per
a ús de tots els participants i del personal de la prova, en nombre suficient per a
cobrir de forma adequada les seves necessitats i en condicions òptimes de neteja.
 S’aconsella disposar de carpes o espais d’ombra suficients per a:
o Jugadors: un mínim d’una carpa de 9 metres quadrats per terreny de joc.
o Àrbitres: una carpa amb almenys 9 metres quadrats, cada 3 terrenys de joc,
amb taules i cadires.
o Serveis sanitaris: una carpa d’un mínim de 9 metres quadrats.
o Fisioterapeutes: una carpa d’un mínim de 9 metres quadrats.
E) PERSONAL NECESSARI PEL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ: en
cadascuna de les seus, es aconsellable comptar amb l’assistència del personal
següent:
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 Delegat Federatiu: serà nomenat, si s’escau, per l’òrgan competent de la FCH per
a cadascuna de les diferents competicions que es cregui convenient el seu
nomenament, assumint les funcions de Jutge i de les tasques següents:
o Control del calendari de competició i coordinar les seves publicacions
immediates en el taller / panell informatiu.
o Inclusió de dades en el sistema informàtic (intranet).
 Responsable de Camp: serà opcional que l’organitzador proposi al Delegat
Federatiu una persona per a cada dues pistes, decidint aquest el seu
nomenament. La funció del Responsable de Camp serà col·laborar estretament
amb el Delegat Federatiu.
 Coordinador de la competició: serà opcional que l’organitzador el proposi en el
moment de la sol·licitud de seu. La seva funció serà col·laborar estretament amb el
Delegat Federatiu i vetllar pel correcte estat de les pistes i funcionament general de
la competició, i podrà estar assistit per les persones que necessiti per a garantir el
bon desenvolupament de la mateixa.
 Responsables arbitrals, àrbitres i anotadors – cronometradors: hi haurà àrbitres per
a cadascuna de les pistes, els quals realitzaran a més, les funcions d’anotadors –
cronometradors, alternant ambdues funcions segons es designacions oficials.
A ser possible, hi haurà un Responsable Arbitral a cada torneig, que serà nomenat
pel Comitè d’Àrbitres de la FCH (encarregat de les designacions de les
competicions oficials). En cas de ser necessari, les tasques del Responsable
Arbitral les podrà desenvolupar el Delegat Federatiu.
 Voluntaris i personal auxiliar: seran els encarregats del repartiment d’aigua, neteja i
reg de les pistes, aplegapilotes, muntatge i desmuntatge de la instal·lació, verificar
l’accés a la zona de joc, etc. Tots ells hauran d’atendre puntualment les indicacions
del Delegat Federatiu i del Responsable de Camp.
F) ALTRES: la participació mínima d’equips catalans haurà de ser del 80% del total
dels equips del torneig.
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2.2.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ
Quan dues o més entitats organitzadores demanin realitzar un torneig de la mateixa
categoria en un mateix cap de setmana, entrarà dins del Tour l’entitat que tingui millor
puntuació, atenent als següents ítems complementaris de puntuació, tenint en compte
que els requisits descrits en l’apartat anterior són obligatoris.
Ítems complementaris de puntuació

Puntuació

Xarxes de protecció

5

Zones de col·locació de les pilotes de reserva

5

Marcador digital

25

Calaixos per guardar els accessoris personals de cada equip

5

Un responsable de camp per cada dues pistes

10

Fisioterapeuta
Carpes o espais d’ombra
(5 punts cada 9 metres quadrats amb màxim 25 punts)
Grades

20

Retransmissió per streaming

25

Accessos a internet pel públic

25

25
25

3.- ESTRUCTURA DEL TOUR
3.1.- CALENDARI OFICIAL
Els esdeveniments no contemplats en el calendari oficial no formaran part de la
competició oficial i, per tant, no puntuaran en el Tour Català. Els equips formalitzaran les
seves inscripcions en els diferents tornejos a través del web específic de cada un d'ells i/o
de la FCH, realitzant l'abonament dels drets d'inscripció que pertoquin.
Un equip no podrà formalitzar la seva inscripció al mateix temps, en dos tornejos que es
celebrin en dates total o parcialment coincidents.
3.2.- QUADRE D’EDATS DELS PARTICIPANTS DE CADA CATEGORIA
Categoria Sènior

Jugadors nascuts fins a 1999

Categoria Juvenil

Jugadors nascuts entre 2000 i 2001

Categoria Cadet

Jugadors nascuts entre 2002 i 2003

Categoria Infantil

Jugadors nascuts entre 2004 i 2005

Categoria Aleví

Jugadors nascuts entre 2006 i 2007
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3.3.- CLASSIFICACIÓ
A la competició del Tour hi haurà un rànquing de classificació on els equips obtindran una
puntuació determinada segons la seva posició dins del torneig. Aquest rànquing final,
permetrà determinar el 1er classificat del Tour.
3.4.- SISTEMA D’OBTENCIÓ DE PUNTS DE LA CLASSIFICACIÓ
Els equips participants en un torneig del Tour, obtindran dos tipus de puntuació, sent les
que a continuació s'indiquen:
Punts de participació en un torneig: Cada equip inscrit en un torneig, obtindrà el total de
20 punts, en concepte de participació.
Punts de classificació final d’un torneig:










Primer classificat:
Segon classificat:
Tercer classificat:
Quart classificat:
Cinquè classificat:
Sisè classificat:
Setè classificat:
Vuitè classificat:
Resta classificats:

100 punts
80 punts
60 punts
50 punts
40 punts
30 punts
20 punts
10 punts
0 punts

El Delegat Federatiu elaborarà el quadre de classificació dels equips, al final del torneig,
introduint les corresponents puntuacions.
Equips que no puntuen:
L'equip inscrit en un torneig, que no comparegués o no participés per causa injustificada
en algun dels partits que hagi de disputar, (a les fases de grups, eliminatòria o final), no
obtindrà cap puntuació, sense perjudici de les sancions que per tal motiu recaiguin sobre
el mateix, segons s’estableix a les normes disciplinàries de la FCH.
Els equips nacionals (no catalans) i internacionals no puntuen dins del rànquing del Tour.
Cada equip obtindrà estrictament els punts de classificació que corresponguin a la seva
posició final en un torneig, encara que algun equip estigués situat en una posició
preferent a la seva no puntuï.
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4.- FASE FINAL DE CATALUNYA
4.1.- SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es defineix un únic sistema de competició:
Fase de grups: consisteix en una primera fase de classificació per grups (sistema de lliga
a una sola volta).
Nombre de grups: s'establiran en funció del nombre d'equips participants.
Caps de sèrie: per a això es considerarà l'ordre establert al rànquing del Tour actualitzat
de la temporada, col·locant-se el primer en el grup A, el segon al B, i així successivament.
Eliminatòries: en funció del nombre d'equips participants, es jugaran sota el sistema
d'eliminatòria a partit únic (setzens de final, vuitens de final, quarts de final, etc.), entre els
equips que es vagin classificant, fins dilucidar l'equip campió del torneig.
4.2.- CRITERIS D’ASSIGNACIÓ
La seu de la Fase final podrà ser rotativa, i els organitzadors podran sol·licitar-ho a la
FCH mitjançant correu electrònic a secretaria@fchandbol.com amb còpia a
areatecnica@fchandbol.com . Una vegada s’hagin rebut totes les sol·licituds, la FCH
valorarà la viabilitat de cada sol·licitud, i l’atorgarà a una sola entitat sol·licitant.

5.- PERMISOS, ASSEGURANCES I LLICÈNCIES
5.1.- PERMISOS
El promotor de qualsevol de les competicions d'handbol platja, haurà d'obtenir tots els
permisos i llicències exigides per l'administració competent, estar al corrent de les
despeses ocasionades i assumir la responsabilitat que es derivi en cas d'incompliment.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Serà obligació del promotor, la contractació pel seu compte i càrrec d'una pòlissa de
responsabilitat civil per als participants i públic, en quantia suficient que cobreixi amb
garanties qualsevol incidència a la competició, i que eximeixi de qualsevol responsabilitat
a totes les parts (federació, promotor, patrocinadors, persones participants en
l'esdeveniment, públic, etc.). Aquesta pòlissa serà enviada a la FCH, amb dues setmanes
d'antelació a l'inici del torneig.

5.2.- LLICÈNCIES I ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS ESPORTIUS
Tots els participants al Tour Català (sènior, juvenil, cadet, infantil i aleví), tramitaran la
llicència i l’assegurança esportiva obligatòria d’handbol platja, a través de la FCH.
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5.3.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
A banda dels procés administratiu de tramitació de llicències i autoritzacions que establirà
la FCH, cada jugador menor d'edat, juntament la seva llicència, haurà de presentar a
l’organitzador un escrit dels pares o tutors legals, autoritzant la participació del mateix, en
la prova de què es tracti i/o, si s'escau, a participar en la categoria immediatament
superior.

6.- ORGANITZADORS DELS TORNEJOS DEL TOUR

6.1.- CONSIDERACIONS GENERALS
La FCH serà l’organitzador de les competicions oficials de les categories que s’acordin i
podrà cedir els drets
d'organització, a alguna entitat organitzadora, d’aquelles
competicions que no consideri oficials en una edició determinada. Per aquesta edició del
2018, la FCH plantejarà i demanarà als seus clubs afiliats, només organitzar la competició
juvenil (masculina i femenina).

6.2.- DRETS I OBLIGACIONS DE L'ORGANITZADOR
L'organitzador de cada prova tindrà llibertat per promocionar i gestionar sponsors,
patrocini, publicitat, activitats paral·leles, instal·lacions vinculades (bar, estands venda ...),
sent l'únic responsable d'obtenir tots els permisos i llicències que li siguin requerits.
S'haurà d'emplenar degudament la sol·licitud del torneig i presentar-la amb la resta de la
documentació requerida que procedeixi en cada cas (Assegurança, RC, ...), a la FCH de
forma presencial o mitjançant correu electrònic a la següent adreça:
secretaria@fchandbol.com amb còpia a areatecnica@fchandbol.com .
Reservar un espai a concretar per al material publicitari que des de la FCH es pogués
facilitar, així com fer referència a comunicacions o publicitat (fullets, cartells ...) a aquesta,
amb el text i logotips que es determinin en cada ocasió entre les dues parts.
Dotar del material necessari per a la consecució de la competició i les seves
instal·lacions.
Fer-se càrrec de les despeses de desplaçament i costos arbitrals que derivin de cada
torneig fixats per la FCH.
Complir durant el transcurs del torneig amb tota la normativa establerta en els requisits
del Tour.
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7.- REGLAMENT DE COMPETICIÓ DEL TORNEIG
7.1.- CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DE LA FASE DE GRUPS
La classificació en cada grup, s'establirà d'acord amb el major nombre de punts obtinguts
per cada equip, tenint-se en compte la següent taula de puntuació:
Partit guanyat: 2 punts.
Partit perdut als Shoot-outs: 1 punt.
Partit perdut: 0 punts.
Quan a la fase de grups d'una prova hagin empatat a punts dos o més equips, es
seguiran els següents criteris per determinar l'ordre de classificació:
1r) Quan un dels equips no hagi comparegut a un partit, ocuparà l'última posició.
2n) Si persisteix l'empat, es tindran en compte, els punts obtinguts en els partits jugats
entre ells, ocupant el lloc preferent el que sumi més punts.
3r) Si tinguessin el mateix nombre de punts, ocuparà el lloc preferent l'equip que obtingui
una major diferència de sets (períodes) a favor i en contra, en el total dels partits jugats
entre si pels equips implicats.
4t) Si persisteix l'empat, obtindrà el lloc preferent l'equip amb major diferència de gols
(punts de gol) a favor i en contra, en el total de partits jugats entre si pels equips implicats.
5è) Si continua l'empat, obtindrà el lloc preferent l'equip amb el major coeficient resultant
de dividir els gols a favor entre els gols en contra, del total de partits jugats entre si pels
equips implicats.
6è) Si persisteix l'empat, obtindrà el lloc preferent l'equip amb major diferència de sets
(períodes) a favor i en contra, en el total de partits jugats en el grup.
7è) Si encara continua l'empat, obtindrà el lloc preferent l'equip amb el major coeficient
resultant de dividir els gols a favor entre els gols en contra, del total de partits jugats en el
grup.
8è) En el cas poc probable que persisteixi la igualtat de resultats entre els equips
implicats, ocuparà lloc preferent el guanyador del sorteig a celebrar pel delegat federatiu,
en presència dels representants d'aquests equips.
7.2.- CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DE LA FASE ELIMINATÒRIA
Entre els dos semifinalistes perdedors, es determinarà el 3r i 4rt lloc, atenent als següents
criteris:
En cas de no jugar-se el partit pel tercer i quart lloc, si s'haguessin enfrontat
directament a la fase classificatòria de grups, ocuparà el 3r lloc aquell que hagués
guanyat el partit. Si no s’haguessin enfrontat, el 3r classificat seria l’equip que hagués
aconseguit millor resultat atenent al següent barem:
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1r) Menor diferència de sets (períodes).
2n) Menor diferència de gols (punts de gol).
3r) Major nombre de gols a favor, sense tenir en compte els aconseguits en shoot-out.
4rt) Menor diferència de gols en el shoot-out .
5è) Major nombre de gols a favor en el shoot-out.
Si hi ha igualtat de resultats entre els dos equips, obtindrà la condició de tercer classificat,
l'equip guanyador del sorteig a celebrar pel Delegat Federatiu, en presència dels
representants dels equips implicats.
La resta dels equips perdedors en les altres eliminatòries, seguiran els mateixos criteris
indicats anteriorment.

8.- COMPOSICIÓ DELS EQUIPS
8.1.- JUGADORS I OFICIALS:
El nombre mínim de llicències tramitades per un equip abans del començament d'un
torneig o campionat serà de sis (6) i el màxim podrà ser de catorze (14), amb un màxim
de 4 llicències de jugadors/es no seleccionables (estrangers).
A un partit cada equip participant pot inscriure en acta un mínim de 6 i un màxim de 12
jugadors, així com, un oficial de d'equip mínim (responsable d'equip) i un màxim de 4
oficials d'equip. Els equips no podran inscriure a més de 3 jugadors no seleccionables
(estrangers) per torneig.
En el cas d'inscriure més de 2 oficials, aquests hauran de situar-se fora d'aquesta zona de
canvis, tot i que s'ha d'habilitar una zona dins de l'espai delimitat per al terreny de joc, bé
després d'aquesta zona o més enllà de les línies de porteries. A més, els equips podran
comptar amb jugadors de la mateixa categoria procedents d'equips del mateix club,
sempre que l'equip de procedència no participi en el mateix torneig.
No hi ha limitació en el nombre de jugadors que es poden utilitzar de la categoria
immediatament inferior a la categoria de la competició. En aquests casos, els jugadors
menors d'edat hauran de presentar a l’organitzador un escrit dels pares o tutors legals,
autoritzant la seva participació a la prova de la categoria immediatament superior a la que
els correspon per la seva edat.
Els equips participants (jugadors/es i oficials) hauran d'estar físicament presents al camp
de joc (amb el nombre mínim de jugadors per a començar el partit), almenys 10 minuts
abans de l'hora assenyalada pel seu inici, per efectuar el sorteig inicial i, si escau,
realitzar la presentació protocol·lària. En cas d'incompareixença d'algun dels equips, els
àrbitres tancaran l'acta 10 minuts després de l'hora fixada per al començament del partit.
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9.- CONSIDERACIONS GENERALS:
El jugador/a, oficial, o equip, que no estigui al corrent en el pagament de les seves
obligacions amb la FCH o amb qualsevol dels promotors, no es podrà inscriure a cap
torneig, fins a satisfer íntegrament els seus pagaments.
Tots els equips hauran de passar per la carpa d’organització del torneig per verificar les
llicències 1 hora abans de que s’iniciï el seu primer partit.
En cap cas, en un mateix torneig, un jugador/a o oficial, podran participar al mateix temps
amb dos equips diferents de la mateixa categoria. No obstant això, un equip podrà
inscriure fins un màxim de 3 jugadors d’un altre equip o d’un club diferent al seu, encara
que hagin jugat en un torneig anterior. En cas d’inscriure a més de tres jugadors
pertanyents a un equip o club diferent, l’equip en qüestió no puntuarà al torneig.
Un/a oficial podrà participar com a jugador/a d'un altre equip, i igualment un jugador/a
podrà participar com a oficial de qualsevol altre equip.
Els àrbitres i anotadors- cronometradors podran obtenir una llicència com a oficial o
jugador d’un equip però només podrà realitzar una funció dins d’un mateix torneig.
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