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TITOL I. TEMPORADA OFICIAL
NORMA 1. La temporada oficial de joc començarà el primer de juliol de cada any i
acabarà el trenta de juny de l'any següent, llevat que la Junta Directiva de la
Federació Catalana d'Handbol acordi el contrari suspenent, modificant o reduint la
temporada oficial de joc en casos de força major o circumstàncies extraordinàries,
sempre que es comuniqui amb la suficient antelació.

TITOL II. DRETS DE PARTICIPACIÓ

Capítol 1r. Generalitats
NORMA 2. Adquiriran el dret de participació a les competicions oficials que organitza
la FCH aquells equips que per la seva classificació se l'hagin adjudicat segons les
normes de cada competició.
NORMA 3. Tots els equips amb dret, en raó a la seva classificació o categoria, a
prendre part en qualsevol competició oficial podran renunciar abans del 15 de juliol,
mitjançant escrit presentat a la FCH.
NORMA 4. Tots els clubs que participin en competicions oficials organitzades per la
FCH hauran de comptar amb uns estatuts confeccionats, aprovats i inscrits a la
Secretaria General de l'Esport conforme a la normativa vigent a l'efecte de la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix, tots els clubs hauran d’adoptar i modificar els estatuts segons les
Normatives de la Generalitat de Catalunya, en concret el Decret 145/1991 de 17 de
juny, i el Decret 96/1995 de 24 de març, que modifica parcialment l'anterior Decret.
Per tant, la FCH podrà exigir a tots els clubs afiliats la certificació expedida pel
corresponent Registre d'Associacions Esportives de la Generalitat de Catalunya.
NORMA 5. No es permet la participació de dos o més equips homònims o que
pertanyin al mateix club, dins de la mateixa categoria sènior, a no ser que aquesta
categoria sigui la més baixa de les categories sèniors, o sigui en un moment donat
de la competició, la única categoria sènior existent.
En conseqüència, si un club té dos equips participants en competicions nacionals,
l'equip que militi en la categoria inferior immediata no podrà optar per l'ascens,
encara que arribés a classificar-se per a això. Ocuparà el seu lloc l'equip que el
segueixi en la classificació general o el seu rival en cas d'eliminatòria.
Per idèntic motiu, si l'equip que pren part en la categoria superior, per la seva
classificació obtinguda, hagués de descendir a la immediata inferior, en aquesta
darrera categoria només hi podrà romandre un dels dos equips del club.
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Capítol 2n. Criteris en cas de renúncies
NORMA 6. Quan un equip amb drets esportius per a jugar en competicions catalanes
renunciï, en temps i forma, a participar, s'atendrà el següent quadre de criteris per
determinar qui ha d'ocupar el seu lloc:
1.- L'equip que hagués perdut la categoria en la promoció, si n'hi hagués. En el cas
que dos o més equips tinguin aquests mateixos drets, s'estarà en primer lloc a l'ordre
de classificació final obtinguda en el seu Campionat.
2.- L'equip que va perdre la categoria automàticament. En cas de què dos o més
equips tinguin aquests mateixos drets, s'atendrà en primer lloc a l'ordre de
classificació obtinguda en el seu Campionat.
3.- En altres casos no previstos, els Òrgans Jurisdiccionals de la FCH dictaran la
fórmula de substitució o suplència.
Quan un equip de categoria estatal, renunciï fora de termini a ocupar la plaça a la
categoria estatal que li pertoqui per drets esportius adquirits i la RFEBM no li doni
plaça per a jugar en una altra competició estatal d’inferior categoria, i en
conseqüència aquest equip hagi de jugar en una competició territorial, es procedirà
aplicar la següent normativa per part de la FCH:
(1).- s’ubicarà l’equip a la màxima competició organitzada per la FCH. Aquest fet, no
provocarà descensos de categoria d’altres equips catalans.
(2).- s’incrementarà el nombre d’equips establerts en principi, afegint l’equip o
equips que no ha hagin pogut jugar a categoria estatal.
(3).- s’adequarà el calendari o calendaris de competició atenent al nombre total
d’equips participants, segons l’establert en el punt anterior.
(4).- es rectificarà el nombre de descensos de categoria a final de temporada,
sumant al número de descensos establerts el número d’equips que no hagin pogut
jugar a categoria estatal.
Quan l’equip o equips en qüestió s’ubiquin a la màxima competició organitzada per
la FCH i en aquesta ja hi hagi un (1) equip homònim del mateix club, aquests equips
homònims descendiran automàticament a la categoria immediatament inferior,
aplicant-se així mateix, els punts (2), (3) i (4) d’aquesta norma.
Per equips amb drets esportius per a competicions de la FCH que comuniquin la
seva renúncia de participació amb anterioritat al 15 de juliol i/o com a màxim 30 dies
abans del començament de la competició, serà d’aplicació la normativa vigent
(norma 6 del Reglament de Partits i Competicions de la FCH):
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Capítol 3r. Competicions amb Fase Estatal
NORMA 7. Tots els equips participants en competicions nacionals que donin accés a
una Fase Estatal es comprometen per endavant a participar en aquesta, a no ser
que al començament de la temporada comuniquin per escrit a la FCH la seva
intenció de no participar, motiu pel qual participaria en la Fase corresponent el
següent equip classificat.
Als efectes de l'apartat anterior, s'haurà de tenir en compte el que disposa la
normativa de la Real Federación Española de Balonmano.
Capítol 4t. Obligació de participació
NORMA 8. S'entendrà contreta l'obligació de jugar íntegrament la competició per
part de tots els equips que la formin, si no han efectuat la renúncia en temps i forma.
Per a les vacants que es produeixin amb anterioritat al 15 de juliol i com a màxim 30
dies abans del començament de les competicions, s'aplicaran els mateixos criteris
de substitució esmentats en aquest títol.
Tots els equips participants en competicions oficials estan obligats a complimentar i
remetre a la FCH els impresos corresponents d'inscripció, conforme el model
establert a l'efecte per la Federació.
Capítol 5è. Requisits per participar
NORMA 9. A les bases de cada competició s'establiran les quanties econòmiques de
participació i els dipòsits, que hauran d'abonar els equips participants en cada
competició.
Igualment, és obligació de tots els clubs satisfer els imports econòmics de les
sancions imposades pels òrgans competents i les obligacions de caràcter federatiu
restants, en la mateixa data.
NORMA 10. Tots els clubs amb equips sèniors (masculins o femenins) que participin
als campionats de la FCH hauran de comptar, durant tota la temporada, amb un
equip federat de categoria juvenil, cadet o infantil (de la seva modalitat, masculina o
femenina) , inscrit i participant en una competició organitzada o que estigui
homologada per la pròpia Federació, d'acord amb la normativa i reglaments
federatius. Els Clubs que no compleixin aquest requisit hauran d'abonar una taxa,
que es publicarà cada temporada en el quadre de taxes federatives aprovades a
l’Assemblea General de la FCH.
NORMA 11. Aniran a càrrec dels equips participants en competicions oficials les
despeses de desplaçament, estades, arbitratge i, en general, totes les que es derivin
dels partits corresponents a aquestes competicions.
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Les despeses d'arbitratge i delegat federatiu de les fases de sector o fases finals
aniran a càrrec de l'entitat organitzadora, a no ser que es disposi d'una altra manera
a les normes específiques de cada competició.
NORMA 12. A l'acabament de cada partit, cada club podrà lliurar un informe al
Comitè d'Àrbitres de la FCH, sobre l'actuació dels components de l'equip arbitral.
Capítol 6è. Normativa General de competicions de la FCH
NORMA 13. Les disposicions contingudes en aquest Reglament de Partits i
Competicions de la FCH podran modificar-se, en tot o en part, per la Normativa
General de Competicions que cada temporada edita la FCH, per a totes les
categories, i en funció de les necessitats de cadascuna d'elles.
La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol podrà incorporar a la
normativa que regeix les seves competicions els canvis o afegits aprovats a
l’Assemblea de la RFEBM o la seva Comissió Delegada, amb posterioritat a la
celebració de l’Assemblea General Ordinària de la FCH de cada temporada.
Aquestes modificacions hauran de ser ratificades a la següent Assemblea de la FCH.
Capítol 7è. Competicions pròpies de les Delegacions Territorials de la FCH
NORMA 14. En el cas que les Delegacions Territorials de la FCH organitzin
competicions pròpies de la seva competència, les seves bases de participació
s'hauran d'ajustar als preceptes continguts en aquest Reglament de Partits i
Competicions de la FCH, així com al que es disposa a la Normativa General de
Competicions de la FCH per a cada temporada.
TITOL III. FUSIÓ DE CLUBS I CESSIÓ DE DRETS ESPORTIUS
NORMA 15. Els clubs podran fusionar-se en benefici de la seva acció esportiva a
l'empar de la legislació vigent. Aquestes fusions hauran de produir-se, com a màxim,
trenta dies (30) abans del començament de la competició. Les que es produeixin
transcorregut aquest termini o un cop iniciades les competicions no tindran efectes
federatius fins a l’acabament d’aquestes.
En l'acord de fusió de Clubs hauran de constar les següents dades:
* Motiu de la fusió.
* Situació econòmica d'ambdós Clubs abans de la fusió, expressant de forma
detallada els deutes pendents amb tots els estaments de l'handbol.
* Situació esportiva dels mateixos, indicant les seccions de què es composen i
equips que les formen.
* Formació de la Junta Directiva del nou Club, domicili social i nou nom del mateix.
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* Signatura dels Presidents d'ambdós clubs fusionats i del President de la Junta
Directiva del nou Club.
La fusió haurà de realitzar-se a través d'Acta Notarial, on hi constin les dades
indicades a l'apartat anterior, essent necessari acompanyar a la mateixa el previ
acord de les Juntes Directives i, en tot cas, de les Assemblees Generals de socis
(segons s'estableixi als seus Estatuts) d'ambdós Clubs, on als acords cal consignar
també que deleguen la seva representació als compareixents a l'Acta.
Aquesta documentació haurà de remetre's a la FCH, al menys trenta (30) dies abans
del començament de la competició, per a la seva aprovació, si procedeix, pels
Òrgans Jurisdiccionals.
Un cop aprovada la fusió, s'haurà d'inscriure el nou club al Registre d'Associacions
Esportives de la Generalitat de Catalunya. Els Òrgans Jurisdiccionals no aprovaran
la fusió mentre no s'hagin liquidat per les entitats implicades tots els deutes
federatius, obligacions econòmiques i acords adquirits amb els demés estaments de
l'handbol. Per això, posarà en coneixement de les parts implicades l'existència del
procediment de fusió per al seu pronunciament al respecte.
NORMA 16. Els Clubs podran transmetre o cedir els drets esportius i federatius dels
seus equips únicament de les categories sèniors, sempre que en la cessió es doni
compliment als següents requisits:
1r. Que la cessió es produeixi com a màxim trenta dies (30) abans de l'inici de les
competicions oficials; les que es produeixin transcorregut aquest termini o un cop
iniciades aquestes no tindran efectes federatius fins la temporada següent.
2n. Es realitzarà, necessàriament, mitjançant escrit signat pels Presidents dels dos
clubs (l’original del qual s’haurà de presentar a la Federació Catalana d’Handbol,
amb 30 dies d’antelació, com a mínim, a la data de l'inici de la competició), en el qual
hauran d'observar-se les següents circumstàncies:
a) Acord adoptat pels Clubs, cedent i cessionari, degudament autoritzat per la
respectiva Junta Directiva i en tot cas per l'Assemblea General de socis segons el
que estableixin els seus estatuts.
b) Motiu de la cessió.
c) Situació econòmica del Club cessionari.
d) Formació de membres de la Junta Directiva del club cessionari.
e) En el cas que el Club cedent tingui varis equips en diferents categories, haurà
d'expressar-se aquell o aquells que siguin objecte de la cessió.
f) Si el Club cessionari fos de nova creació, haurà d'aportar:
Acta notarial fundacional del Club, en la que hauran de constar les persones que el
constitueixen amb expressió de totes i cadascuna de les seves circumstàncies
personals; denominació del Club; domicili social; bens i objecte social del mateix,
amb expressa exclusió d'ànim de lucre; estatuts aprovats i signats per tots i cada un
dels socis fundadors que hi constin a l'Acta Fundacional; compromís d'acatar i
respectar quantes lleis esportives li afectin; sol·licitud d’inscripció al Registre
d'Associacions Esportives de la Generalitat de Catalunya i certificat de la seva
inscripció definitiva al registre pertinent i número d’inscripció.
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3r. Acceptació de la cessió efectuada.
4t. Aquesta cessió no tindrà efectes legals ni validesa mentre no s'hagin liquidat per
l'entitat cedent o per l'entitat cessionària tots els drets federatius i acords adquirits
amb els demés estaments de l'handbol, i comprendrà la totalitat dels drets esportius i
federatius dels equips cedits, amb caràcter definitiu i comportant la de tots els seus
drets accessoris com fiances, avals, garanties, etc.
5è. Reconeixement exprés per part de l'entitat cessionària dels deutes existents, i la
seva subrogació en tots els drets i obligacions de l'entitat cedent.
6è. No s’admetrà cap cessió en la que el club cedent faci alguna reserva de futurs
drets.
7è. El cessionari estarà obligat a notificar fefaentment o mitjançant carta certificada
amb notificació de rebuda a tots i cada un dels jugadores/es i oficials integrants del
o dels equips objecte de cessió, així com als jugadores i oficials amb els que
existeixin deutes pendents, i la relació d'aquests s’unirà al document de la cessió,
fent-los saber que a partir d'aquella data, el Club cessionari ha quedat subrogat en
tots els drets esportius i federatius, així com en les obligacions del Club cedent.
8è. Aprovació de la cessió pels òrgans sancionadors de la Federació Catalana
d'Handbol.
NORMA 17.
1).- Els clubs podran establir entre si convenis de filialitat, tenint en compte les
següents consideracions:
o els clubs hauran d’estar afiliats a la Federació Catalana d’Handbol.
o el patrocinador haurà de militar en categoria superior a la del patrocinat.
o el patrocinador i el patrocinat hauran de tenir expressa autorització de les seves
respectives assemblees, les quals hauran de ser notificades a la FCH.
o la relació de filialitat haurà de ser formalitzada i aprovada al començament de la
nova temporada, i no més tard d’un mes abans d’iniciar-se el campionat en que hi
participi el club patrocinador.
o aquesta relació de filialitat es formalitzarà per escrit mitjançant un document
signat pels presidents dels clubs afectats i es traslladarà a la FCH que
reconeixerà l’acord, mitjançant l’òrgan competent.
2).- A l’acord de filialitat s’establirà expressament la durada del mateix, entenent-se
extingida la relació de filialitat en la data de finalització de l’acord. En el cas de que la
relació es vulgui prorrogar, els clubs afectats hauran de subscriure un nou acord amb
tots els seus condicionants.
3).- L’acord de filialitat no es podrà resoldre, per alguna de les parts ni per ambdues,
durant el decurs d’una temporada esportiva. Si podrà ser resol, de mutu acord,
abans de la finalització del termini convingut i a la finalització d’una temporada
esportiva.
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4).- Els equips dels clubs filials restaran sempre subordinats als seus patrocinadors,
de tal manera que el descens del club patrocinador a la categoria del patrocinat,
portarà el descens del club filial a la categoria immediatament inferior. Tampoc podrà
ascendir un equip filial a una categoria superior si en aquesta categoria hi participa
un equip del club patrocinador.
En aquests casos d’implicacions directes d’ascensos i descensos entre clubs filials,
no es tindrà en compte la resolució de l’acord de filialtat.
5).- Un club patrocinador no podrà tenir més d’un club filial.
6).- El club filial no tindrà la mateixa denominació del club patrocinador, i aquest
només podrà disposar d’un club filial en cadascuna de les categories nacional i
territorial, excepte que es tracti de categories juvenils o inferiors.
7).- Un club que sigui filial d’un altre no podrà tenir clubs filials.
8).- No es permet la relació de filialitat entre si per a equips de categoria juvenil i
d’esport base (cadets, infantils, alevins i benjamins).
9).- El club patrocinador podrà utilitzar en els seus equips sèniors a jugadors del club
filial (sèniors i juvenils), tenint en compte que els jugadors de l’equip filial hauran de
ser de categoria inferior a la del equip patrocinador, i complir amb els requisits
establerts en la normativa de la FCH, sobre el “cup addicional” referent a la
composició d’equips.
TITOL IV. PARTICIPACIO DE JUGADORS/ES I OFICIALS
Capítol 1r. Generalitats
NORMA 18. Cada equip té dret a tramitar, abonant la corresponent Taxa d’Expedició
de Llicències i Tramitació de l’Assegurança Esportiva, el nombre de llicències dels
jugadors/es que permeti la Normativa per a cada categoria, a més d'una llicència
d'entrenador, una d'ajudant d'entrenador, una d'auxiliar i un nombre il·limitat d'oficials
(delegat de camp i/o delegat d'equip).
Una mateixa persona amb llicència federativa en vigor (jugador, entrenador, ajudant
d’entrenador, auxiliar d’equip o oficial) i prèvia autorització per part de la FCH, podrà
desenvolupar la funció d’oficial en qualsevol dels equips d’un mateix club.
Una mateixa persona amb llicència federativa en vigor (jugador, entrenador, ajudant
d’entrenador, auxiliar d’equip o oficial) i prèvia autorització per part de la FCH, podrà
desenvolupar la funció d’entrenador o ajudant d’entrenador en qualsevol dels equips
d’un mateix club, sempre i quan tingui la titulació exigida per a dirigir als diferents
equips d’aquest mateix club.
NORMA 19. Fins a la categoria juvenil les tramitacions de llicències o, en el seu cas,
les autoritzacions federatives de jugadors, s'han de produir amb 72 hores d’antelació
a la data en que falti un (1) mes per a la conclusió de la competició que es desitgi
jugar, i sense importar les jornades que restin per disputar a l'equip sol·licitant.
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En les competicions que es desenvolupin en més d’una fase, es considerarà tota la
competició com una fase única, a efectes del termini de tramitació de llicències.
NORMA 20. No podrà ser alineat en partit oficial cap jugador, oficial o tècnic que no
presenti la llicència als col·legiats d'aquest abans del començament, a no ser que la
seva no presentació fos per causes justificades, segons apreciació dels Òrgans
Jurisdiccionals per les al·legacions rebudes, les quals hauran de presentar-se a
aquest en el termini de quaranta-vuit hores després de la celebració del partit. En
aquests casos de força major n'hi haurà prou amb la presentació del DNI o
passaport i la firma a l'acta arbitral.
L'incompliment d'aquesta normativa podrà ser sancionat amb el que disposi el
Reglament de Règim Disciplinari.
NORMA 21. Un jugador que, encara tenir llicència tramitada per un equip, no hagi
estat alineat a cap partit durant una mateixa temporada, podrà tramitar nova llicència
amb un altre equip tot i que sigui de la mateixa categoria, sempre i quan compleixi
tots els requisits establerts per a la tramitació de baixes i sol·licitud de llicència.
Com a complement d’allò expressat al paràgraf anterior, el/la jugador/a que no hagi
estat alineat/da a cap partit oficial durant tota la temporada per un club, se li
concedirà la baixa d'ofici, en el cas que ho sol·liciti, amb independència dels anys
firmats de llicència.
NORMA 22. Els Clubs amb equips en competició podran tramitar llicències de
jugadors/es de la categoria immediatament inferior (juvenils, cadets, infantils etc.)
encara que el club no disposi d'aquest equip inferior en competició, sempre que
tinguin inscrit en aquesta categoria inferior un equip “inscrit i no participant”.
Per a aquests “equips inscrits i no participants” es determina el número màxim de
set jugadors/es per a tramitar llicència.
NORMA 23. Els equips participants en qualsevol de les competicions nacionals
hauran de disposar d'un mínim de deu (10) jugadors/es i podran assolir un màxim de
divuit (18) 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'auxiliar, ajudant
d'entrenador i oficials d'equip.
NORMA 24. Tota la documentació necessària per a totes les llicències de
jugadors/es i oficials haurà de presentar-se a la Federació amb cinc (5) dies
d'antelació a l’alineació dels mateixos, no podent participar en cap partit sense
haver-se observat aquest termini de tramitació.
El quadre d'edats de jugadors/es que composen cada categoria es publicarà
anualment a l’Handbol·lic Especial.
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NORMA 25. La llicència dels jugadores/es sèniors, entrenadors i ajudants
d'entrenador, a favor d'un determinat Club, podrà estendre’s per una, dues o tres
temporades, indistintament. A les categories juvenil i inferiors seran només per una
temporada.
La llicència dels oficials, excepte entrenador i ajudant d'entrenador, a favor d'un
determinat Club, només es podrà estendre per una temporada federativa sense
importar els acords particulars que puguin existir.

Capítol 2n. Alineació de Jugadors/es ( seleccionables i comunitaris) i oficials
NORMA 26. Perquè els jugadors/es puguin alinear-se vàlidament amb un equip en
partits de competició oficial, serà precís:
a) Que es trobin reglamentàriament inscrits i en possessió de la llicència a favor del
Club i equip que els alineï, o en el seu defecte que, tenint presentada la
documentació per a la seva inscripció, estant aquesta en regla, i siguin autoritzats
per la FCH.
b) Per als jugadors/es, sempre que no s'estableixi un termini de tramitació de
llicències, la inscripció federativa s'ha de produir amb setanta-dues (72) hores
d’antelació a la data en que falti un mes per a la conclusió de la competició que
es desitgi jugar, segons les dades que s'especifiquen a les bases de cada
competició i sense importar les jornades que resten per disputar a l'equip
sol·licitant. En competicions que es desenvolupin en més d'una fase, es
considerarà tota la competició com una única fase de competició a efectes del
termini de tramitació de llicències.
Per a les categories sèniors es fixa el termini de tramitació de llicències fins el dia
31 de gener, per a jugadors/es provinents d’una baixa federativa d’un altre
equip (AGO 30/05/09).
Si es tracta d’un primer fitxatge, es a dir, d’un jugador/a que no prové d’una
baixa federativa d’un altre equip, aquest fitxatge s’ha de produir amb 72 hores
d’antelació a la data que falti un mes per a la conclusió de la competició que es
desitgi jugar, i sense importar les jornades que restin per a disputar a l’equip
sol·licitant (AGO 30/05/09).
Els tornejos o partits de promoció de categoria es consideraran com a fase
complementària i, per tant, la data límit d’inscripció es correspondrà amb la
determinada per a la fase anterior, no ampliant-se el temps d’inscripció de
jugadors/es.
c) Que no es trobin subjectes a cap sanció federativa.
d) Que no se’ls hagi declarat mancats d'aptitud física previ dictamen facultatiu o que
no consti, indubtablement, que la seva edat no és la requerida per les disposicions
oficials que la determinen.
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e) Que no hagin estat alineats prèviament a la temporada per un altre club, en partits
de competició oficial.
h) Independentment dels terminis de presentació de llicències, per a la alineació
vàlida dels jugadors/es conforme al que s'estableix, els Clubs seran responsables
dels terminis de carència i afiliació establerts per la companyia asseguradora, per a
l'entrada en vigor de les prestacions.
NORMA 27. Al llarg de tota la temporada, i com a justificació de la seva presentació
a tràmit, els jugadors, oficials i tècnics la llicència dels quals hagi estat presentada a
la FCH per a la seva tramitació i no hagi estat rebuda encara pel seu Club, es podran
alinear presentant el tríptic autoritzat per la FCH i el DNI.
En tot cas serà suficient la presentació del Document Nacional d'Identitat o
Passaport, fent constar aquestes dades a l'acta del partit.
NORMA 28. Perquè els oficials dels equips puguin constar a l'acta dels partits i
participar en aquests, es respectaran els requisits establerts per als jugadors, amb
excepció del que es disposa als paràgrafs d) i e) de la norma 25.
Capítol 3r. Tramitació de llicències de jugadors/es
NORMA 29. La tramitació de les llicències dels jugadors/es pertanyents a les
diverses categories nacionals i territorials s'efectuaran en el termini de quinze (15)
dies com a màxim des de la seva sol·licitud, i d'acord amb les següents normes:
a) La FCH i les Delegacions Territorials de la FCH tramitaran les llicències dels
jugadors/es de categories nacionals i territorials, no admetent la participació d'aquell
equip que no hagi lliurat les llicències complertes dels seus jugadors/es, amb la
deguda antelació.
La FCH i les seves Delegacions Territorials tramitaran les llicències dels jugadors/es
de competicions d'àmbit estatal, quan la seva primera fase sigui autonòmica o
interautonòmica.
b) Quinze (15) dies abans, com a mínim, de la data oficial del començament de cada
campionat, haurà d'obrar en poder de la FCH la documentació precisa del nombre
mínim de jugadors/es exigits per a la tramitació de les seves llicències.
c) A les llicencies i/o tríptics de la FCH hi hauran de figurar obligatòriament les
següents dades: Nom i cognoms del titular de la llicència; càrrec que ocupa a l'equip
(jugador, entrenador, oficial, etc.); Document Nacional d'Identitat i data de naixement
del titular; categoria a la que pertany; competició en la que participa i Club del que
forma part; temporada o temporades de validesa de la llicència; número i data
d’expedició de la mateixa.
Amb independència dels terminis i procediments de tramitació de llicències abans
assenyalats, per a determinades competicions i activitats puntuals es podran fixar
uns altres concrets, en funció de les condicions específiques de les esmentades
competicions i activitats.
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Els exemplars de les llicències que corresponen a la Real Federación Española de
Balonmano s'hauran d'enviar classificades i ordenades per equips i per competició i
en quinze dies com a màxim des de la seva data de tramitació.
En cas que no es compleixin els requisits indicats al paràgraf anterior o a les
formalitats reglamentàries exigides, restarà pendent a criteri de la RFEBM
l’acceptació de les llicències, podent inclòs arribar a no reconèixer en el seu cas les
competicions autonòmiques o interautonòmiques, que tinguin incidència a les
competicions d'àmbit estatal.
NORMA 30. El nombre mínim de llicències que, obligatòriament, ha de tenir
tramitades un equip abans de l'inici d'un campionat serà de deu (10) i el màxim
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.
NORMA 31. Per a la tramitació de les llicències de jugadors/es pertanyents a
categoria nacional o territorial s'haurà de complimentar, en els terminis establerts, la
llicència col·lectiva (tríptic) per a cada campionat (sol·licitud de tramitació de
llicències), amb totes les dades i la documentació que en ella es sol·liciten,
degudament complimentats.
Per a la tramitació de les llicències de jugadors/es, serà imprescindible presentar la
còpia d’inscripció a la companyia asseguradora, document que haurà d'acompanyar
a l’imprès de sol·licitud de llicències, excepte casos reglamentats.
Els jugadors sèniors amb qualsevol tipus de contracte amb el seu club hauran de
presentar, juntament amb el tríptic de sol·licitud de llicència, còpia legalitzada del
contracte i l’imprès oficial amb certificació del club i declaració del jugador sobre el
contracte de referència.
NORMA 32. Només s’estendrà una llicència per jugador/a, exceptuant els següents
casos:
1.- Canvi de residència motivat per trasllat familiar o professional.
2.- Qualsevol canvi de residència per força major apreciada, en qualsevol cas, pels
Òrgans Jurisdiccionals.
En el cas número 1, haurà d'acreditar-se fefaentment el trasllat de família i dels seus
membres. En el cas laboral, s’haurà de presentar el contracte de treball degudament
legalitzat per l'oficina d’ocupació.
Qualsevol altre canvi de residència haurà de ser suficientment acreditat, havent
d'aportar tota la documentació precisa per a la justificació i, en qualsevol cas, serà
l’Òrgan competent el que determinarà en darrera instància.
Al casos degudament autoritzats, es podrà formalitzar llicència i, com a
conseqüència, alinear-se per qualsevol equip d’un nou club, excepte per aquells que
figuren en igual categoria que la de procedència del jugador.
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En cas de canvi de Comunitat Autònoma, el jugador/a haurà de presentar carta de la
Federació de procedència que certifiqui la inexistència de cap sanció.
Els Clubs que es vegin afectats per baixes produïdes per qualsevol dels motius
anteriors, degudament justificats, podran suplir-les per noves llicències.
Encara que, si un equip té el límit de llicències cobertes, pot efectuar fins un màxim
de tres canvis complint sempre el que s'estableix en aquest Reglament de Partits i
Competicions.
NORMA 33. Quan un jugador/a seleccionable o comunitari per llarga malaltia, o lesió
greu, hagi d'estar apartat dels terrenys de joc per un període de més de sis (6)
mesos, la Federació podrà autoritzar que se li concedeixi al seu Club permís perquè,
en el seu lloc, sigui tramitada una altre llicència sense que s'obtingui els efectes de
baixa federativa, sempre que reuneixi els requisits de no superar el límit per tramitar
llicència de jugadors/es el Club sol·licitant, presentant certificat mèdic detallat al
respecte i el suport documental que en cada cas sigui precís.
Complerts aquests tràmits, es podrà concedir el permís indicat, però sempre limitantlo a no poder subscriure una nova llicència per un altre club durant la temporada de
què es tracti. En el cas de produir-se la seva recuperació, recobrarà la seva llicència
de jugador/a, causant baixa immediata el que el va substituir.
NORMA 34. Quan a un jugador/a, a petició voluntària, se l'autoritzi a canviar de club,
existint llicència federativa, aquesta autorització es concedirà exclusivament quan
l'equip en què ha de participar estigui inscrit en diferent categoria al de procedència,
prèvia autorització d'aquest.
Els clubs/equips que es vegin afectats per baixes ocasionades pel motiu especificat
en el paràgraf anterior podran suplir-les per noves llicències.
NORMA 35. En cas de pèrdua de la llicència, es podrà sol·licitar per escrit un
duplicat amb el mateix número, abonant les taxes corresponents.
NORMA 36. Serà rebutjada qualsevol sol·licitud d’inscripció indegudament
complimentada o defectuosa, així com aquelles en què les fotografies del jugador/a
o oficial que s'adjuntin impedeixin o dificultin la comprovació de la seva identitat.
NORMA 37. Quan un jugador/a subscrigui llicència per primera vegada, podrà fer-ho
lliurement pel club que ho desitgi, però un cop inscrit no podrà passar a un altre, si
no és en els termes i les condicions que assenyala aquest Reglament de Partits i
Competicions, disposicions que accepta al formalitzar voluntàriament la seva
inscripció.
NORMA 38. Un jugador/a pertanyerà a un club per tantes temporades com tingui
tramitada llicència per qualsevol d'un dels seus equips, encara que aquest canviï de
categoria, durant el nombre de temporades signades pel jugador/a.
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NORMA 39. Quan un equip abandoni la competició durant el transcurs de la
temporada esportiva, s’autoritzarà el canvi de jugadors, tècnics i oficials a equips de
la mateixa categoria i competició, tenint en compte el límit màxim de dates previstes
a cada temporada i referent al termini de tramitació de llicències.
Tot i la incorporació d’aquest redactat i en relació al mateix, per a les categories
sèniors es mantindrà el termini de tramitació de llicències (màxim fins el 31 de
gener de la temporada en curs).
Capítol 4t. Tramitació de llicències des jugadors/es estrangers ( no
seleccionables)
NORMA 40. Els jugadors/es estrangers (no seleccionables) podran ser comunitaris o
no comunitaris, segons que el país d'origen dels jugadors pertanyi o no a la Unió
Europea.
NORMA 41.
1. Fins a la categoria juvenil, no s’estableix cap limitació per a l’expedició de
llicències de jugadors estrangers (no seleccionables).
2. A la categoria sènior, no s’estableix cap limitació per a l’expedició de llicències de
jugadors/es estrangers (no seleccionables), de nacionalitat de països pertanyents
a la Unió Europea.
3. A la categoria sènior, no s’estableix cap limitació per a l’expedició de llicències de
jugadors/es estrangers (no seleccionables) de nacionalitat de països no
pertanyents a la Unió Europea, sempre i quan acreditin una residència legal
mínima continuada de 4 anys en qualsevol lloc del territori de l’Estat Espanyol. En
determinats casos la Junta Directiva de la FCH podrà estudiar i autoritzar la
participació d’esportistes que no compleixin aquest requisit.
4. A la categoria sènior, s’autoritza l’expedició d’una llicència de jugador/a
estranger/a (no seleccionable) que no reuneixi les condicions establertes en els
punts 2 i 3.
5. Per a les competicions estatals s’estarà al que disposin les normatives de les
entitats organitzadores.
NORMA 42. Els tràmits que s'han de seguir per tramitar la llicència d'un jugador/a
estranger/a (no seleccionable) seran els que a continuació es detallen:
1.- Petició a la RFEBM, per part del club interessat, de la sol·licitud de tramitació de
trànsfer, mitjançant la tramesa a la mateixa de l’imprès creat amb aquesta finalitat,
degudament complimentat, i acompanyant la documentació que en cada cas
procedeixi.
2.- Una vegada rebut el trànsfer a través de la RFEBM, es realitzarà la corresponent
tramitació de la llicència, d'acord amb el que es disposa als articles 28 al 38 d'aquest
Reglament de Partits i Competicions.
NORMA 43. La data límit de tramitació de llicències de jugadors/es no comunitaris
serà la mateixa establerta per als jugadors/es seleccionables o els comunitaris .
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En competicions nacionals amb fases estatals, no es podrà tramitar llicència de
jugador/a no comunitari/a, per jugar la fase estatal exclusivament.
NORMA 44. Prèvia anul·lació de la llicència corresponent (realitzant els tràmits
reglamentaris per a la concessió de la baixa), l’òrgan competent podrà admetre la
substitució del jugador/a no comunitari, per un seleccionable o per un comunitari,
segons les condicions establertes, perdent per a la resta de la temporada la plaça
indicada.
NORMA 45. Igualment, una vegada per temporada, es permet el canvi d'un dels
jugadors/es no comunitaris, per un altre d’idèntica condició, sempre i quan aquell
resultés lesionat de gravetat, havent d'estar apartat dels terrenys de joc per un
període de més de dos mesos, previ certificat remés pels serveis mèdics de la FCH, i
dins dels terminis previstos per a la tramitació de llicències de jugadors/es nacionals
per a cada competició.
NORMA 46. Encara dins del termini establert a la norma 43 d'aquest Reglament de
Partits i Competicions, i quan es tingui el nombre de llicències sèniors cobertes, no
serà possible donar la baixa a un jugador/a no comunitari per tramitar llicència a un
jugador/a seleccionable o comunitari .
NORMA 47. Els jugadors/es no comunitaris comptabilitzaran dins del nombre de
jugadors/es establert i permès a l'article 23 i següents del present Reglament de
Partits i Competicions.
NORMA 48. Una vegada finalitzada la validesa de la llicència d'un jugador/a
estranger (no seleccionable), els tràmits que s'han de seguir seran els següents:
1.- Comunicació per escrit per part del club a la FCH i la RFEBM de la finalització del
període de vigor de la llicència del jugador/a que en cada cas es tracti.
2.- Aquest requisit serà imprescindible perquè la Federació Catalana d'Handbol
pugui comunicar la situació del trànsfer a qualsevol altra federació nacional que així
ho sol·liciti, o equip nacional o estatal diferent.
3.- Aquests jugadors/es no comunitaris o comunitaris no contractats,
comptabilitzaran dins del nombre de jugadors/es establert i permès a la present
normativa.
Capítol 5è. Tramitació de llicències d'Oficials
NORMA 49. La tramitació de les llicències d'oficials pertanyents a les diferents
categories nacionals i territorials s'efectuarà com diu la norma 29 per als jugadors/es.
Juntament amb les llicències dels jugadors/es s'hauran de presentar per a la seva
tramitació les d'entrenador i oficials en funció de les bases de cada competició.
NORMA 50. Les llicències dels oficials en competicions nacionals i territorials seran
tramitades per la FCH i les seves Delegacions Territorials, d'acord amb la normativa
vigent i en la llicència específica creada per aquesta finalitat.
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NORMES GENERALS
NORMA 51. No es permetrà la duplicitat o habilitació de llicència en un mateix equip,
ni en la mateixa competició menys en els casos especials que contempli la normativa
vigent.
Durant la mateixa temporada, un entrenador o ajudant d’entrenador podrà canviar a
un club de la mateixa categoria, prèvia baixa federativa de la llicència corresponent.
A) ENTRENADOR
NORMA 52. Els equips de Lliga Catalana Sènior Masculina que participin en les
Fases d’Ascens a Primera Estatal es regiran per la normativa especifica de la
RFEBM, pel que fa referència a les titulacions d’entrenadors.
Les titulacions necessàries per a desenvolupar les tasques d’entrenador, segons les
categories i competicions organitzades per la Federació Catalana d’Handbol, seran
publicades a l’Handbol·lic Especial que s’editarà a l’inici de cada temporada
esportiva.
La Federació Catalana d’Handbol podrà autoritzar provisionalment, al llarg d’una
temporada, que una persona faci les funcions d’entrenador, sempre i quan el club al
que pertany, presenti per escrit a la FCH una carta de compromís per realitzar el
curs d’entrenador que correspongui, durant el transcurs de la mateixa temporada.
Tot i això, els Òrgans Jurisdiccionals de la FCH sancionaran al club econòmicament
per manca d’entrenador titulat, i a final de la mateixa temporada, i en el cas que la
persona en qüestió realitzi i aprovi l’esmentat curs d’entrenador, el club rebrà una
subvenció del 50% de la quantia de les multes econòmiques imposades.
NORMA 53. Els jugadors, oficials d'equip, auxiliars d'equip, entrenadors o ajudants
d'entrenador podran habilitar la seva llicència de jugador, oficial, auxiliar d'equip,
entrenador o ajudant d'entrenador per fer les funcions d'entrenador dins del mateix
club o per un altre club, sempre que tinguin la corresponent titulació.
L’habilitació per realitzar les tasques d'entrenador a un equip d'un altre club es
concedirà exclusivament per a un equip concret d'aquest segon club, sense la
possibilitat de realitzar les tasques d'entrenador a altres equips d'aquest segon club.
En cap cas es podrà habilitar a un jugador, oficial d'equip, auxiliar d'equip,
entrenador o ajudant d'entrenador per fer funcions d'entrenador a un equip d'altre
club que disputi la mateixa competició (Lliga Catalana, Primera Catalana, Segona
Catalana, Tercera Catalana, Quarta Catalana, Copa Catalana, etc.) que l’equip amb
què la persona autoritzada tingui tramitada la seva llicència.
NORMA 54. A tal efecte, per als jugadors, oficials d'equip, auxiliars d'equip,
entrenadors o ajudants d'entrenador que així ho demanin, s’estendrà una
autorització per a una altra funció, amb l’especificació de la seva funció d'entrenador
i del nou equip. Per aquest tràmit , a més de tenir la corresponent titulació, es
demanarà l’autorització del club pel qual té llicència el jugador, oficial d'equip, auxiliar
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d'equip, entrenador o ajudant d'entrenador que demana l’autorització, seguint el
Model de sol·licitud d’autorització preparat a l'efecte.
A la Quarta Catalana Sènior Masculina i Primera Catalana Sènior Femenina, es
permet la duplicitat de funcions, no simultàniament, jugador-entrenador, sempre que
s’hagi tramitat la llicència i l’autorització corresponents d’acord amb la normativa que
regeix els procediments administratius, en referència a les autoritzacions.
A totes les competicions organitzades per la FCH, es permetrà dins d’un mateix club
la duplicitat de funcions jugador-delegat d’equip, sempre que s’hagi tramitat la
llicència i autorització corresponent, tenint en compte que la persona autoritzada ha
de ser major d’edat i que durant el partit només podrà exercir una sola funció
(jugador o delegat d’equip).
NORMA 55. Els àrbitres podran habilitar les seves llicències per fer les funcions de
jugador, entrenador o ajudant d'entrenador (sempre que tinguin la corresponent
titulació) per un equip concret, tenint en compte el Comitè d’Àrbitres l'equip i el club
pel qual se l'ha autoritzat a jugar o entrenar a efectes de possibles designacions com
a àrbitre. Les sancions disciplinàries de què poguessin ser objecte s'hauran de
complir dins del marc en què es cometin les infraccions, excepte les sancions per
faltes molt greus que seran extensibles a tot l'handbol nacional i comunicades a la
RFEBM.
Els àrbitres referits al paràgraf anterior, per poder entrenar els equips esmentats,
hauran de sol·licitar la corresponent llicència a la FCH, essent aquests els únics
supòsits en què es permet la duplicitat de llicències àrbitre-entrenador.
NORMA 56. Un equip, durant el termini de vigència de la llicència del seu
entrenador, no podrà tramitar-ne cap altre, sense previ acord de les parts implicades.
Si no n’hi hagués, seran els Òrgans Jurisdiccionals qui decidiran, prèvia sol·licitud
d’informació.
NORMA 57. Si en qualsevol període de la competició un equip tingués carència de la
llicència d'entrenador, se li concedirà tres (3) jornades de marge per esmenar
l'anomalia, en el cas de continuar en les mateixes condicions, se sancionarà l'equip
amb el que s'estableix al Reglament de Règim Disciplinari.
NORMA 58. Els entrenadors autoritzats hauran d'estar presents físicament a cada
partit que disputi el seu equip, excepte en cas de força major que s'haurà de
justificar.
NORMA 59. És obligació ineludible que els àrbitres encarregats de la direcció dels
partits exigeixin la llicència que acrediti als entrenadors, prohibint la permanència a la
banqueta, durant els partits, a tota persona que no estigui degudament autoritzada.
NORMA 60. Malgrat del disposat anteriorment, sempre que un entrenador abandoni
voluntàriament la direcció d'un equip i que es produeixi dins de les quatre darreres
jornades que li restin per disputar a l'equip interessat a la seva competició
corresponent, el club al que pertany aquest equip no es veurà obligat a substituir-lo
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per un altre entrenador, veient-se lliurat de les sancions que es poguessin derivar per
la no presentació d'aquest. Aquesta circumstància s'haurà de comunicar a la FCH
mitjançant escrit signat pel club i l'entrenador cessant.
Els entrenadors dels equips podran exercir les funcions d'entrenador, ajudant
d'entrenador i/o auxiliar d'equip en els demés equips del mateix club, sempre que al
partit no es presentin les llicències de les persones les quals substitueixin, i sempre
que disposin d’autorització per part de la FCH per realitzar aquestes funcions,
segons el model d’autorització establert per la FCH a l’efecte.
S'ha de tenir en compte, però, la titulació exigida per exercir les funcions
d'entrenador o ajudant d'entrenador d'un determinat equip. Es a dir, que cap
entrenador pot exercir les funcions d'entrenador o ajudant d'entrenador d'un altre
equip del mateix club si no té la titulació exigida en aquella categoria.
B) AJUDANT D'ENTRENADOR
NORMA 61. Tots els equips estan autoritzats a comptar amb els serveis d'un ajudant
d'entrenador.
NORMA 62. Els jugadors, oficials d'equip, auxiliars d'equip, entrenadors o ajudants
d'entrenador podran demanar la corresponent autorització federativa per fer les
funcions d'ajudant d'entrenador dins del mateix club o per un altre club, sempre que
tinguin la corresponent titulació.
L’autorització per a realitzar les tasques d'ajudant d'entrenador per un equip d'un
altre club es concedirà exclusivament per a un equip concret d'aquest segon club,
sense la possibilitat de realitzar les tasques d'ajudant d'entrenador a altres equips
d'aquest segon club.
En cap cas es podrà autoritzar un jugador, oficial d'equip, auxiliar d'equip, entrenador
o ajudant d'entrenador per fer funcions d'ajudant d'entrenador a un equip d'altre club
que disputi la mateixa competició (Lliga Catalana, Primera Catalana, Segona
Catalana, Tercera Catalana, Quarta Catalana, Copa Catalana, etc.) que la de l’equip
per al qual la persona autoritzada té la seva llicència.
NORMA 63. En el cas de les autoritzacions als/les jugadors/es, oficials d'equip,
auxiliars d'equip, entrenadors o ajudants d'entrenador per fer les funcions d'ajudant
d'entrenador a un altre club, es determina que l’autorització per a aquest segon club
només s'estendrà per a un equip en concret, sense possibilitat de realitzar les
funcions d'ajudant d'entrenador a altres equips d'aquest segon club.
Tampoc s’expedirà l’autorització quan la llicència de l'equip d'origen sigui d'un equip
que està participant a la mateixa competició que l'equip per al qual es demana
l’autorització.
Les possibles sancions que determinin els Òrgans Jurisdiccionals de la FCH
afectaran als implicats per a tots els clubs i equips pel que s'hagi habilitat la seva
condició d'entrenador o ajudant d'entrenador dins l’àmbit de les competicions
organitzades per la pròpia Federació Catalana d'Handbol.
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NORMA 64. En l’absència justificada de l'entrenador titular, l'ajudant d'entrenador
podrà substituir-lo en les seves funcions i, en qualsevol cas, asseure’s a la banqueta
de jugadors i oficials durant els partits, sempre que disposin d’autorització per part de
la FCH per realitzar aquestes funcions, segons el model d’autorització establert per
la FCH a l’efecte.
.
NORMA 65. Els ajudants d'entrenador dels equips podran exercir les funcions
d'entrenador, ajudant d'entrenador i/o auxiliar d'equip en els demés equips del
mateix club, sempre que al partit no es presentin les llicències de les persones les
quals són substituïdes, i que disposin d’autorització per part de la FCH per realitzar
aquestes funcions, segons el model d’autorització establert per la FCH a l’efecte.
S'ha de tenir en compte la titulació exigida per exercir les funcions d'entrenador d'un
determinat equip. Es a dir, que cap ajudant d'entrenador pot exercir les funcions
d'entrenador d'un altre equip del mateix club si no té la titulació exigida en aquella
categoria.
C) AUXILIAR D'EQUIP
NORMA 66. Tots els equips podran designar un auxiliar (metge, fisioterapeuta, etc.)
de lliure elecció, mitjançant la tramitació de la corresponent llicència.
NORMA 67. Serà obligació ineludible per poder seure a la banqueta presentar la
llicència d'auxiliar d'equip corresponent.
En cas d’absència de l’auxiliar d'equip, aquest podrà ser substituït a la banqueta per
una altra persona que tingui degudament tramitada la llicència d'oficial d'equip,
d'entrenador o ajudant d'entrenador.
D) OFICIAL D'EQUIP
NORMA 68. Tots els equips participants en competicions nacionals podran comptar
amb un nombre il·limitat de persones amb llicència d'oficial d'equip, la qual haurà de
ser tramitada seguint el mateix procediment que la resta de llicències.
NORMA 69. El posseïdor de la llicència d'oficial d'equip pot exercir una de les
següents funcions: delegat d'equip, delegat de camp, directiu o auxiliar d'equip (en
cas d’absència de persona amb aquesta llicència).
S'ha de tenir en compte, que a les categories de sèniors i juvenils, una mateixa
persona només pot desenvolupar una funció durant un mateix partit i que serà
d'obligatori compliment la presència d'una persona amb llicència d'oficial d'equip per
desenvolupar les funcions de delegat d'equip, i per als equips locals una altra
persona amb llicència d'oficial d'equip per desenvolupar les funcions de delegat de
camp. A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet, una mateixa persona podrà
desenvolupar les funcions de delegat d’equip i de delegat de camp.
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NORMA 70. En els partits oficials, els equips participants hauran d'indicar als
àrbitres la funció que desenvoluparà cadascun dels titulars de la llicència d'oficial
d'equip, en el moment de la presentació de les llicències.
NORMA 71. Un oficial d'equip, per poder seure a la banqueta de jugadors/es i
oficials, haurà d'estar obligatòriament en possessió de la llicència corresponent.
NORMA 72. Un oficial d'equip amb llicència degudament tramitada pot actuar com a
delegat d'equip o delegat de camp amb tots els equips del seu Club, sigui quina sigui
la seva categoria, sense importar l’equip que figuri a la llicència.
NORMA 73. Les funcions a desenvolupar per un oficial d'equip en un partit seran
aquelles a les que estigui obligat segons el càrrec que hagi d'exercir en el mateix, del
que prèviament s’haurà informat als àrbitres.
I. DELEGAT D'EQUIP
NORMA 74. En tots els partits els equips tenen l’obligació ineludible de comptar amb els
serveis d’un delegat d’equip i aquesta funció la podrà realitzar qualsevol oficial, entrenador,
ajudant d’entrenador o auxiliar del club.
A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet, es permetrà que una mateixa persona
amb llicència d’oficial, pugui desenvolupar les funcions de delegat d’equip i de delegat de
camp.
En cada partit només podrà fer les funcions de delegat d'equip un únic titular de llicència
d'oficial d'equip.
A les categories de Quarta Catalana Sènior Masculina, Primera Catalana Sènior Femenina,
lligues màsters masculines i femenines i a les competicions més baixes de les categories
juvenil, cadet, infantil, aleví i benjamí (masculines i femenines), així com als Campionats
Territorials, sempre que es presenti llicència de tècnic no serà obligatori presentar llicència
d'oficial d'equip, assumint l'entrenador la figura d'oficial responsable, i actuant com a tal. En
cas de no presentar-se llicència d'entrenador s'haurà de presentar obligatòriament un oficial
d'equip que haurà d'actuar com a responsable de l'equip.
II. DELEGAT DE CAMP
NORMA 75. Tots els equips locals hauran de presentar una persona amb llicència
d’oficial d'equip per desenvolupar les funcions de delegat de camp. A les categories
de benjamí, aleví, infantil i cadet, es permetrà que una mateixa persona amb llicència
d’oficial, pugui desenvolupar les funcions de delegat de camp i de delegat d’equip.
NORMA 76. Seran obligacions del delegat de camp les detallades a continuació:
- Oferir-se als àrbitres en el moment que aquests es presentin al camp i complir les
instruccions que li comuniquin, abans del partit o durant el seu transcurs, sobre
correcció de deficiències en el marcatge del terreny, col·locació de les xarxes,
distribució de les forces de seguretat per assegurar un millor ordre, etc.
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- Oferir-se igualment, al capità, al delegat de l'equip contrari i al delegat federatiu, si
fos el cas, abans de començar el partit.
- Tenir en compte que se'ls faci l'abonament als àrbitres, si així ho contempla la
normativa de la competició, abans del començament del partit, del rebut de les
despeses arbitrals.
- Impedir que entre les línies que delimiten el terreny de joc i les llotges del públic se
situïn unes altres persones que no siguin les autoritzades.
- Evitar que tinguin accés al vestuari del àrbitres unes altres persones que no siguin
el delegat federatiu, el representant del Comitè d’Àrbitres, els delegats dels clubs
contendents, els capitans dels equips i el propi delegat de camp.
- Col·laborar amb el delegat de l'autoritat competent i amb el cap de les Forces de
Seguretat, als quals s’oferirà abans de començar el partit, per un millor compliment
de la seva respectiva missió, a fi i efecte d'assegurar l'ordre, facilitar el
desenvolupament del partit i conjugar qualsevol incident que s'hi produís abans i
després, procurant que el públic no s'estacioni al passadís destinat als àrbitres i
jugadors, els molesti o se situï al costat dels vestuaris.
- Acompanyar els àrbitres al seu vestuari, tant en acabar el primer temps com al final
del partit, i fer-ho igualment amb l'equip visitant o els àrbitres des del camp al lloc on
s'allotgin i inclusivament fins on convingui per a la seva protecció, quan l'actitud del
públic faci preveure una possible agressió.
- Sol·licitar la protecció de les Forces de Seguretat a requeriment dels àrbitres, o per
pròpia iniciativa, si ho creu aconsellable.
- El club que no presenti delegat de camp serà sancionat amb multa segons el que
disposi el Reglament de Règim Disciplinari.

III. DIRECTIU
NORMA 77. La persona que tingui degudament tramitada llicència d'oficial d'equip
tindrà la consideració d’un directiu del Club pel qual hagi estat tramitada, amb els
mateixos drets i obligacions establerts en les presents normes que qualsevol
membre de l'equip, i respondrà disciplinàriament de les infraccions en que incorri,
essent sancionat conforme a allò establert al Reglament de Règim Disciplinari.
Capítol 6è. Tramitació de llicències arbitrals.
NORMA 78. Tots els àrbitres adscrits al Comitè Català d’Àrbitres i a l’Escola
Catalana d’Àrbitres han de tramitar la seva llicència i la seva assegurança esportiva
segons els procediments administratius específics que s’establiran per a cada
temporada.
La tramitació de la llicència arbitral comportarà l’aplicació d’una taxa econòmica.
Aquesta taxa, s’inclourà i s’actualitzarà, si s’escau, al quadre de quotes i taxes
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federatives que es presenten durant cada temporada a l’Assemblea General de la
FCH. En conseqüència:
a) Els àrbitres de categoria territorial tramitaran la seva llicència directament a la
FCH.
b) Els àrbitres de categoria estatal, a més de fer-ho a la FCH, hauran de tramitar la
seva llicència a la RFEBM.
Capítol 7è. Baixes de jugadors/es i oficials
NORMA 79. Per a la tramitació de baixes de jugadors/es i oficials pertanyents a
equips de categoria nacional i territorial, s’haurà de presentar, a la Federació
Catalana d'Handbol o a les seves Delegacions Territorials, l’imprès específic creat
per aquesta finalitat, degudament complimentat, acompanyant al mateix tots els
cossos de la llicència que en el seu dia es va tramitar.
Per a la concessió de la baixa, aquesta documentació haurà de ser estudiada per
l’òrgan competent, que podrà actuar d'ofici en l’autorització d’una baixa, segons allò
especificat al respecte a la normativa.
TITOL V. DRETS DE FORMACIO DE JUGADORS/ES
NORMA 80. Al finalitzar el període de vigència de la seva llicència, tot jugador/a
quedarà en llibertat per subscriure una de nova amb qualsevol entitat, llevat que
tingués compromís formal federatiu ja adquirit, amb independència del que
s'estableix a la norma següent.
NORMA 81. D’acord amb el que s'ha exposat anteriorment, si, en la temporada
següent a la que finalitzés la llicència del jugador/a, aquest subscriu una altre amb
diferent entitat, la d’origen tindrà dret a una compensació econòmica pel seu treball
de formació, sempre que es reuneixin els següents requisits:
1r. Que el jugador/a no hagi complert els vint-i-tres (23) anys d'edat. En el cas de
complir-se dins de la temporada oficial esportiva l'edat indicada (és a dir, la
temporada del nou fitxatge), l'entitat d’origen mantindrà aquest dret fins la conclusió
de la mateixa.
2n. Que el jugador hagi estat un mínim de tres (3) temporades consecutives militant
a l'entitat amb dret a compensació, començant a comptar a partir del primer any
d’infantil; malgrat aquesta consideració, es tindrà en compte únicament des de el
segon any de cadet pel càlcul de la compensació econòmica.
3r. Que el jugador/a vagi a un club que tingui equips en categoria igual o superior a
la dels equips del club d’origen.
Si un jugador/a està un any sense tramitar llicència, el club perdrà els drets de
formació, independentment de que el jugador/a hagi complert els vint-i-tres (23)
anys.
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El club que no tingui equips en la categoria corresponent a l’edat del jugador
reclamat en la temporada que es formula la reclamació no podrà exigir cap
compensació al club de destí.
En el cas que el jugador/a en qüestió tramiti llicència per a un equip filial, el club
patrocinador serà responsable de la compensació que es reclami pels drets de
formació de l’esmentat jugador/a, sempre que sigui alineat pel club patrocinador un
mínim de cinc (5) partits oficials.
NORMA 82. L'import de la compensació i els seus barems es determinarà per les
Assemblees Generals o per la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Handbol.
El primer club d’origen tindrà dret a percebre la compensació econòmica que li pugui
correspondre per la present normativa al 100%, tantes vegades com el jugador/a
canviï de club durant la temporada següent a la que va finalitzar la seva llicència.
La resta de clubs on es formi el jugador/a, tantes vegades com el jugador/a canviï de
club durant les temporades següents a les que va finalitzar la seva llicència en el seu
primer club d’origen, gaudiran d’idèntic dret de compensació econòmica, complint les
condicions anteriors, amb la consideració que el 25% del mateix correspondrà al
primer club d’origen que podrà sol·licitar-ho directament a la FCH.
El pagament d'aquest dret de formació és d'obligat compliment per a totes les
entitats, adquirint aquest pagament la mateixa consideració que si d'una quota o una
altre obligació federativa es tractés, amb les sancions i previsions disciplinàries que
es marquen al Reglament de Règim Disciplinari per a casos d'incompliment. Els
jugadors/as afectats no quedaran vinculats per cap prohibició per subscriure la seva
llicència d'esportista per l'entitat que desitgin, malgrat l’obligació econòmica
d'aquesta, abans esmentada.
Es reconeix expressament que l’entitat d’origen beneficiària del dret de formació
podrà renunciar a aquest o acordar amb l'entitat de destí la seva substitució per
qualsevol altra classe de compensació.
L'entitat que hagi satisfet un dret de formació per un jugador/a i no pugui subscriure
una llicència de durada major a un (1) any, tindrà dret a recuperar l'import devengat
de l’entitat que subscrigui al jugador/a en la seva plantilla, durant la propera
temporada.
NORMA 83. Per a determinar si una entitat té dret a percebre drets de formació
caldrà tenir en compte la següent consideració:
Serà competència del Comité Nacional de Competición de la RFEBM quan:
-

la llicència en qüestió sigui tramitada per la RFEBM.
la llicència sigui tramitada per una federació territorial i els drets de formació
afectin a clubs de diferents autonomies.

Càlcul per conèixer l'import de les compensacions:
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Compensació: (N+C+E) x P x I x K x S



"N". Nombre d'anys que el jugador/a ha estat vinculat a una entitat, a partir de la
categoria cadet de segon any.



"C". Nombre de punts segons la categoria del jugador/a, a saber:
Categoria sènior 5 punts.
Categoria juvenil 4 punts.
Categoria cadet 3 punts.



"E". Nombre de punts segons equips inscrits per l'entitat d'origen a partir de la
categoria cadet en la temporada anterior a l’aplicació del barem. En cas de
tractar-se d'un jugador no es comptabilitzaran els equips femenins de l'entitat i
viceversa.







1 equip: 1 punt
2 equips: 2 punts
3 equips: 3 punts
4 equips: 4 punts
5 equips: 5 punts (igual barem per a més de 5 equips).



"P". Import en euros per punt, revisable si s’escau cada dos (2) anys per
l'Assemblea General de la FCH. L’import actual és de 14,00 euros.



"I". Increment segons si el jugador/a participa en una o en una altra categoria
durant la primera temporada en la seva entitat de destí. A saber:




Divisió d'Honor "A" Masculina i Divisió d'Honor Femenina:
Divisió d'Honor "B" Masculina i Divisió d’Honor Plata
Femenina:
Primera Estatal Masculina:
Lliga Catalana masculina i femenina:
Altres categories sèniors masculines i femenines:
Juvenils
Cadets







10 punts
9 punts
8 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts



"K". Coeficient corrector segons el jugador/a tingui acreditada una projecció,
havent estat inscrit en un partit com a mínim de:







Selecció Estatal Absoluta
Selecció Estatal Júnior
Selecció Estatal Juvenil
Selecció Nacional Promeses
Seleccions Catalanes (*)

5
4
3
1'75
1,5

(*): inscripció en acta en Campionats Estatals de Seleccions juvenils, cadets o
infantils.
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Aquests coeficients no són acumulatius i només s’aplicarà el superior. En cas de no
concórrer, el coeficient serà 1.


"S". Segons el nombre d'equips infantils, cadets i juvenils de que disposi l'entitat
de destí, s’aplicarà el següent coeficient:





1 Equip
2 Equips
3 o més Equips

3
2
1

Només es tindran en compte per al seu còmput els equips masculins o femenins,
segons es tracti de jugador o jugadora.

TITOL VI. COMPOSICIO D' EQUIPS
Capítol 1r.- Equips Sèniors Masculins
NORMA 84. Cada equip podrà participar en els partits amb jugadors d’edat sènior
que tinguin la llicència degudament tramitada, i igualment amb jugadors d’edat
juvenil, que pertanyin al mateix club i tinguin la llicència degudament tramitada i la
corresponent autorització federativa, en número que s’especifica en aquesta
normativa.
Per a la categoria de veterans, i degut al caràcter particular de la mateixa, i en
relació a la participació de jugadors, tramitació del nombre mínim i màxim de
llicències, edat dels jugadors participants i altres aspectes reglamentaris, els
requisits de caire normatiu són els següents, segons el que es va acordar l’any
2003: cada equip podrà tramitar un nombre il·limitat de llicències de jugadors. Els
jugadors hauran de tenir una edat mínima de 30 anys, que hauran de complir durant
el transcurs de la temporada. Cada equip podrà inscriure un màxim de 20 jugadors a
l’acta arbitral, dels quals com a màxim, 4 jugadors podran tenir entre 30 i 32 anys i la
resta hauran de tenir 33 o més anys.
NORMA 85. Cada equip haurà de tramitar un mínim de 10 llicències de jugadors i un
màxim de 22. El cup principal de llicències no podrà excedir de 19 jugadors en edat
sènior (fins el 1995) i de 3 jugadors Sub-23 de nacionalitat espanyola i
seleccionables per a l’equip nacional espanyol (1996, 1997, 1998, 1999 i 2000).
Els equips de Lliga Catalana Sènior Masculina que participin en les Fases d’Ascens
a Primera Estatal es regiran per la normativa especifica de la RFEBM, pel que fa a la
composició dels equips sèniors en les esmentades fases.
NORMA 86. Com a conseqüència s'estableix el següent quadre de possibilitats:
19 jugadors nascuts fins l’any 1995 +
18 jugadors nascuts fins l’any 1995 +
17 jugadors nascuts fins l’any 1995 +
16 jugadors nascuts fins l’any 1995 +
15 jugadors nascuts fins l’any 1995 +
14 jugadors nascuts fins l’any 1995 +

3 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
4 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
5 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
6 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
7 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
8 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
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13 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 9 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
12 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 10 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
11 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 11 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
10 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 12 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
09 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 13 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
08 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 14 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
07 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 15 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
06 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 16 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
05 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 17 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
04 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 18 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
03 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 19 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
02 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 20 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
01 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 21 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.
00 jugadors nascuts fins l’any 1995 + 22 jugadors nascuts l’any 1996, 1997, 1998 , 1999 o 2000.

NORMA 87. A més a més, a cada partit els equips podran comptar amb un “cup
addicional” de jugadors procedents d’altres equips del club”, fins a un total de 8
jugadors, segons el quadre següent:

Fins a 8 jugadors nacionals nascuts l’any 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 procedents dels
equips sèniors de categoria inferior del propi club (1)
Fins a 2 jugadors nacionals nascuts fins l’any
Fins a 6 jugadors nacionals nascuts l’any 1995 procedents dels equips sèniors de
1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 procedents categoria inferior del propi club (2)
dels equips sèniors de categoria inferior del =====================================
propi club (1)
Fins un nombre il·limitat de jugadors juvenils
procedents dels equips juvenils del propi club (1)

(1) Poden jugar un número il·limitat de partits
(2) Poden jugar 10 jornades. Abans de la 11a han de tramitar llicència per l’equip superior, si
n’hi ha de disponible i dins dels terminis reglamentaris

Els jugadors sèniors masculins provinents d’una baixa federativa d’un equip de
superior categoria (del mateix o d’un altre), no podran ser alineats dins del “cup
addicional”, per a participar amb l’equip o equips de categoria superior (AGO
30/05/09).
No es podran utilitzar els jugadors sèniors anomenats en el quadre anterior, en el
cas que la categoria en qüestió, sigui la més baixa de les categories sèniors
masculines.
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JUGADORS SÈNIORS

FINS L’ANY
1995

NOMBRE MÀXIM
DE JUGADORS

0
2
2

NASCUTS
L’ANY 1996,
JUGADORS JUVENILS
1997, 1998, 1999
i 2000
8
Número il·limitat
6
Número il·limitat
0
Número il·limitat

Per afavorir la promoció dels jugadors de les categories inferiors, els jugadors del
“cup addicional” no tindran caràcter nominatiu. Els jugadors que formin part del “cup
addicional”, només podran ser alienats en un màxim de dos partits per jornada
esportiva, sense tenir en compte la data de la seva celebració.
NOTA: Els equips de Lliga Catalana Sènior Masculina que participin en les
Fases d’Ascens a 1a Estatal es regiran per la normativa específica de la
RFEBM per a la composició dels equips sèniors, que difereix d’aquesta pròpia
de la FCH.
NORMA 88. Perquè els jugadors juvenils de 1r i 2n any puguin participar a la
categoria sènior, hauran de presentar a la FCH permís patern d’autorització per a
jugar a categoria superior, segons model establert per la FCH i fotocòpia de la
llicència federativa de la categoria juvenil. La FCH expedirà un certificat
d’autorització el qual hauran de presentar a l'àrbitre del partit juntament amb la
llicència. El mateix jugador juvenil podrà gaudir de certificats d’autorització diferents
per jugar als diferents equips sèniors del club.
Els jugadors juvenils que participin amb l'equip sènior del seu club no perden la seva
condició, podent jugar amb l'equip de procedència sempre que el club ho determini.
A la mateixa jornada, i a la mateixa data, podran alinear-se en ambdues categories.
Els jugadors de categoria juvenil que es vulguin alinear amb equips del mateix club,
que participin amb 2 equips a la mateixa competició de categoria superior, només ho
podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions per a jugar a categoria superior,
seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club (l’equip que el club sol·liciti
l’autorització) i mai podran ser alineats, com a jugadors de categoria inferior, amb
l’altre equip del mateix club que participi a la mateixa competició.
NORMA 89. En conseqüència, a cada partit de competició sènior masculina els
equips podran participar amb els següents tipus de jugadors :






Jugadors sèniors del propi equip més vuit jugadors sèniors nacionals
seleccionables nascuts l’any 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 procedents dels
equips inferiors del mateix club.
Dins dels vuit sèniors esmentats en el paràgraf anterior, fins a dos jugadors
sèniors nascuts fins l’any 1995 procedents dels equips sèniors inferiors del
mateix club .
Número il·limitat de jugadors juvenils del mateix club , amb la corresponent
autorització.
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NORMA 90. A les competicions de Copes Catalanes i similars s’establiran
normatives particulars.

Capítol 2n. Equips Sèniors Femenins

NORMA 91. Cada equip podrà participar amb jugadores d'edat sènior que tinguin la
llicència degudament tramitada, i igualment amb jugadores de 1r. i 2n. any de juvenil
que pertanyin al mateix club, tinguin la llicència de juvenil degudament tramitada a
través d’un equip juvenil del propi club i siguin autoritzades d’acord amb allò estipulat
a la normativa vigent.

Per a la categoria de veteranes, i degut al caràcter particular de la mateixa, i en
relació a la participació de jugadores, tramitació del nombre mínim i màxim de
llicències, edat dels jugadors participants i altres aspectes reglamentaris, els
requisits de caire normatiu són els següents, segons el que es va acordar l’any
2003: cada equip podrà tramitar un nombre il·limitat de llicències de jugadores. Les
jugadores hauran de tenir una edat mínima de 30 anys, que hauran de complir
durant el transcurs de la temporada. Cada equip podrà inscriure un màxim de 20
jugadores a l’acta arbitral, de les quals com a màxim 4 jugadores, podran tenir entre
30 i 32 anys i la resta hauran de tenir 33 o més anys.

NORMA 92. Cada equip haurà de tramitar un mínim de 10 i un màxim de 22
llicències de jugadores en edat sènior.
Les jugadores sèniors femenines provinents d’una baixa federativa d’un equip de
superior categoria (del mateix o d’un altre), no podran ser alineades dins del “cup
addicional”, per a participar amb l’equip o equips de categoria superior (AGO
30/05/09).
Els equips de Lliga Catalana Sènior Femenina que participin en les fases d’ascens a
la Divisió d’Honor Plata Femenina es regiran per la normativa especifica de la
RFEBM, pel que fa a la composició dels equips sèniors en les esmentades fases.

NORMA 93. A més a més, a cada partit els equips podran comptar amb un “cup
addicional” de jugadores procedents d’altres equips del club, fins a un total de 8
jugadores, segons el quadre següent:
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Fins a 8 jugadores nacionals nascudes l’any 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 procedents dels
equips sèniors de categoria inferior del propi club (1)
Fins a 2 jugadores nacionals nascudes fins l’any
1995 procedents dels equips sèniors de
categoria inferior del propi club (2)
Fins a 6 jugadores nacionals nascudes
l’any 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 =====================================
procedents dels equips sèniors de categoria
inferior del propi club (1)
Fins un nombre il·limitat de jugadores juvenils
procedents dels equips juvenils del propi club (1)

(1) Poden jugar un número il·limitat de partits
(2) Poden jugar 10 jornades. Abans de la 11a han de tramitar llicència per l’equip superior, si
n’hi ha de disponible i dins dels terminis reglamentaris

JUGADORES SÈNIORS

FINS L’ANY
1995

NOMBRE MÀXIM
DE JUGADORES

NASCUDES
L’ANY 1996,
1997, 1998, 1999 JUGADORES JUVENILS
i 2000

0
2
2

8
6
0

Número il·limitat
Número il·limitat
Número il·limitat

Per afavorir la promoció dels jugadors de les categories inferiors, les jugadores del
“cup addicional” no tindran caràcter nominatiu. Les jugadores que formin part del
“cup addicional”, només podran ser alienades en un màxim de dos partits per
jornada esportiva, sense tenir en compte la data de la seva celebració.
No es podran utilitzar jugadores del “cup addicional”, en el cas que la categoria en
qüestió sigui la més baixa de les categories sèniors, o que en un moment donat de la
competició, aquesta sigui la única categoria sènior existent.
NORMA 94. Perquè les jugadores juvenils de 1r i 2on any puguin participar a la
categoria sènior, hauran de presentar a la FCH permís patern d’autorització per a
jugar a categoria superior, segons model establert per la FCH i fotocòpia de la
llicència federativa de la categoria juvenil.
La FCH expedirà un certificat d’autorització el qual hauran de presentar a l'àrbitre del
partit juntament a la llicència. La mateixa jugador juvenil de 1r o 2on any podrà
gaudir de dos certificats d’autorització diferents per jugar als equips sèniors del club.

Reglament de Partits i Competicions 2017-2018

Página 29

Tot i això, en una mateixa jornada esportiva només podrà ser alineada en un màxim
de dos partits, sense tenir en compte el dia de la seva celebració.
NORMA 95. Aquestes jugadores juvenils de 1r i 2n any, s'entenen amb caire no
nominatiu i no perden la seva condició de juvenils. Així, poden jugar amb l'equip de
procedència sempre que el club ho determini. En la mateixa jornada i data podran
alinear-se en les dues competicions.
Les jugadores de categoria juvenil que es vulguin alinear amb equips del mateix
club, que participin amb 2 equips a la mateixa competició de categoria superior,
només ho podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions per a jugar a categoria
superior, seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club (l’equip que el club
sol·liciti l’autorització) i mai podran ser alineats, com a jugadors de categoria inferior,
amb l’altre equip del mateix club que participi a la mateixa competició.
NORMA 96. A les competicions de Copes Catalanes i similars s’establiran
normatives particulars.
Capítol 3r. Equips Juvenils Femenins i Masculins
NORMA 97. Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat juvenil
que tinguin la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de quatre
jugadors/res de categoria cadet, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips
cadets del mateix club, tinguin la llicència cadet tramitada, així com la corresponent
autorització per jugar a categoria superior.
Tots els jugadors cadets autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.
NORMA 98. Cada equip haurà de disposar d'un mínim de 10 jugadors/res juvenils i
un màxim de 18.
NORMA 99. Perquè els/les jugadors/res cadets de 1r i 2n any puguin participar a la
categoria juvenil, hauran de presentar a la FCH el permís patern d’autorització per a
jugar a categoria superior, segons model establert per la FCH i fotocòpia de la
llicència federativa de la categoria cadet.
La FCH expedirà un certificat d’autorització el qual hauran de presentar a l'àrbitre del
partit juntament a la llicència. El mateix jugador/a cadet podrà gaudir de diversos
certificats d’autorització diferents per jugar als equips juvenils del club. Els/les
jugadors/res cadets de 1r any no poden ser autoritzats per jugar a la categoria
juvenil.

Tot i això, en una mateixa jornada esportiva només podrà ser alineat en un màxim de
dos partits, sense tenir en compte el dia de la seva celebració.
Els/les jugadors/res cadets que participin amb l'equip juvenil del seu club tenen caire
no nominatiu i no perden la seva condició, podent jugar amb l'equip de procedència
sempre que el club ho determini. A la mateixa jornada i a la mateixa data podran
alinear-se en ambdues categories.
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Els jugadors/es de categoria cadet que es vulguin alinear amb equips del mateix
club, que participin amb 2 equips a la mateixa competició de categoria superior,
només ho podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions per a jugar a categoria
superior, seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club (l’equip que el club
sol·liciti l’autorització) i mai podran ser alineats, com a jugadors de categoria inferior,
amb l’altre equip del mateix club que participi a la mateixa competició.
NORMA 100. A més a més, els equips juvenils podran disposar a cada partit de tots
aquells jugadors/res d'edat juvenil de primer any procedents del/dels altre/s equip/s
juvenils del mateix club, sense cap limitació, tret què un mateix jugador/a no pot ser
alineat a més de dos partits a cada jornada esportiva.
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.
Aquesta norma no es podrà fer servir en el cas que els equips estiguin jugant a la
mateixa competició (Lliga Catalana, Primera Catalana, Segona Catalana, Copa
Catalana, Copa Federació, etc).
NORMA 101. A les competicions de Copa Catalana i Copa Federació s’establiran
normatives particulars.

Capítol 4è. Equips Cadets Femenins i Masculins
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 quatre
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.
Tots els jugadors infantils autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.
NORMA 103. Cada equip haurà de disposar d'un mínim de 10 jugadors/res cadets i
un màxim de 18.
NORMA 104. Perquè els/les jugadors/res infantils puguin participar a la categoria
cadet, hauran de tenir llicència infantil tramitada per la FCH i presentar a la FCH
permís patern d’autorització per a jugar a categoria superior, segons model establert
per la FCH i fotocòpia federativa de la categoria infantil.
La FCH expedirà un certificat d’autorització el qual hauran de presentar a l'àrbitre del
partit juntament a la llicència. El mateix jugador/a infantil podrà gaudir de diversos
certificats d’autorització diferents per jugar als equips cadets del club.
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Tot i això, en una mateixa jornada esportiva només podrà ser alineat en un màxim de
dos partits, sense tenir en compte el dia de la seva celebració.
Els/les jugadors/res infantils d’últim any que participin amb els equips cadets
s'entenen que tenen caire no nominatiu.
Els jugadors/es de categoria infantil que es vulguin alinear amb equips del mateix
club, que participin amb 2 equips a la mateixa competició de categoria superior,
només ho podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions per a jugar a categoria
superior, seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club (l’equip que el club
sol·liciti l’autorització) i mai podran ser alineats, com a jugadors de categoria inferior,
amb l’altre equip del mateix club que participi a la mateixa competició.
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 sense cap limitació tret de que un mateix jugador/a no pot ser
alineat a més de dos partits a cada jornada esportiva.
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.
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.).
Capítol 5è. Equips Infantils Femenins i Masculins - Mixtes
NORMA 106. Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat infantil
que tinguin la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de quatre
jugadors/res de categoria aleví, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips
alevins del mateix club, tinguin la seva llicència de categoria aleví tramitada, així
com la corresponent autorització per jugar a categoria superior.
Tots els jugadors cadets autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.
A més a més, els equips infantils podran disposar a cada partit de tots aquells
jugadors/res d'edat infantil de primer any procedents del/dels altre/s equip/s infantil/s
del mateix club sense cap limitació tret de que un mateix jugador/a no pot ser alineat
a més de dos partits a cada jornada esportiva.
Els jugadors/es de categoria aleví que es vulguin alinear amb equips del mateix club,
que participin amb 2 equips a la mateixa competició de categoria superior, només ho
podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions per a jugar a categoria superior,
seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club (l’equip que el club sol·liciti
l’autorització) i mai podran ser alineats, com a jugadors de categoria inferior, amb
l’altre equip del mateix club que participi a la mateixa competició.
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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.
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.).
A les competicions de Copa Catalunya i Copa Federació s’establiran normatives
particulars.
NORMA 107. Cada equip podrà disposar d’un mínim de 10 jugadors/res infantils i un
màxim de 18.
NORMA 108. Perquè els/les jugadors/res alevins de 2n any puguin participar a la
categoria infantil, hauran de tenir llicència aleví tramitada per la FCH i presentar a la
FCH permís patern d’autorització per a jugar a categoria superior, segons model
establert per la FCH i fotocòpia de la llicència federativa de la categoria aleví.
Tot i això, només podrà ser alineat en un màxim de dos partits a la mateixa jornada
esportiva, sense que es tingui en compte el dia de la seva celebració.
Els/les jugadors/res alevins d’últim any que participin en els equips infantils no tenen
caire nominatiu.
Capítol 6è. Equips Alevins Femenins i Masculins
NORMA 109. Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat aleví
que tinguin la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de quatre
jugadors/res de categoria benjamí, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips
benjamins del mateix club, tinguin la seva llicència de categoria benjamí tramitada,
així com la corresponent autorització per jugar a categoria superior.
Tots els jugadors benjamins autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.
A més a més, els equips alevins podran disposar a cada partit de tots aquells
jugadors/res d'edat aleví de primer any procedents del/dels altre/s equip/s aleví/s del
mateix club sense cap limitació tret de que un mateix jugador/a no pot ser alineat a
més de dos partits a cada jornada esportiva.
Els jugadors/es de categoria benjamí que es vulguin alinear amb equips del mateix
club, que participin amb 2 equips a la mateixa competició de categoria superior,
només ho podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions per a jugar a categoria
superior, seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club (l’equip que el club
sol·liciti l’autorització) i mai podran ser alineats, com a jugadors de categoria inferior,
amb l’altre equip del mateix club que participi a la mateixa competició.
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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.
Aquesta norma no es podrà fer servir en el cas que els equips estiguin jugant a la
mateixa competició, Campionat de Catalunya, Copa Catalana, Copa Federació, etc.).
A les competicions de Copa Catalunya i Copa Federació s’establiran normatives
particulars.
NORMA 110. Cada equip podrà disposar d’un mínim de 10 jugadors/res alevins i un
màxim de 18.
NORMA 111. Perquè els/les jugadors/res benjamins de 2n any puguin participar a la
categoria aleví, hauran de tenir llicència benjamí tramitada per la FCH i presentar a
la FCH permís patern d’autorització per a jugar a categoria superior i fotocòpia de la
llicència federativa de la categoria benjamí.
Tot i això, només podrà ser alineat en un màxim de dos partits a la mateixa jornada
esportiva, sense que es tingui en compte el dia de la seva celebració.
Els/les jugadors/res benjamins d’últim any que participin en els equips alevins no
tenen caire nominatiu.
TITOL VII. TERRENY DE JOC
Capítol 1r. Condicions dels terrenys de joc
NORMA 112. Únicament podran celebrar-se partits oficials de competicions
nacionals en llocs que prèviament hagin estat autoritzats per la FCH o per les
Delegacions Territorials corresponents, previ reconeixement i comprovació de les
seves condicions tècniques i reglamentàries per al joc, llevat de disposicions en
contrari de les pròpies bases de cada competició.
NORMA 113. Restarà obligatori jugar en pavelló cobert a les següents competicions:













Supercopa de Catalunya i equivalents (femenina i masculina).
Lliga Catalana Sènior Masculina.
Primera Catalana Sènior Masculina.
Segona Catalana Sènior Masculina.
Tercera Catalana Sènior Masculina.
Quarta Catalana Sènior Masculina (Fase Final).
Lliga Catalana Màsters Masculina.
Copes Catalanes Sèniors (femenines i masculines).
Copes Federació Sèniors Femenines i Masculines (Fase Final).
Lliga Catalana Juvenil Masculina.
Primera Catalana Juvenil Masculina.
Segona Catalana Juvenil Masculina (Fase Final).
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Lliga Catalana Cadet Masculina.
Primera Catalana Cadet Masculina.
Segona Catalana Cadet Masculina (Fase Final).
Lliga Catalana Infantil Masculina.
Primera Catalana Infantil Masculina.
Segona Catalana Infantil Masculina (Fase Final).
Campionat de Catalunya Aleví Nivell 1 Masculí – Mixt (Fase Final).
Lliga Catalana Sènior Femenina.
Primera Catalana Sènior Femenina (Fase Final).
Lliga Catalana Màsters Femenina.
Lliga Catalana Juvenil Femenina.
Primera Catalana Juvenil Femenina (Fase Final).
Lliga Catalana Cadet Femenina.
Primera Catalana Cadet Femenina (Fase Final).
Lliga Catalana Infantil Femenina.
Primera Catalana Infantil Femenina (Fase Final).
Campionat de Catalunya Aleví Femení Nivell 1 (Fase Final).

NORMA 114. La superfície dels terrenys de joc haurà de ser regularment plana i el
paviment de material compacte i uniforme.
NORMA 115. No serà autoritzat cap terreny de joc que no reuneixi les condicions
determinades a la norma anterior i no tingui, així mateix, les mides que estableix el
Reglament Oficial de Joc vigent.
NORMA 116. Sense perjudici de determinades característiques que pugin exigir-se
per algunes categories i competicions, els terrenys de joc hauran de ser
perfectament rectangulars, i no tenir desnivell en cap sentit que excedeixi l'1%.
NORMA 117. Els terrenys de joc hauran d'estar marcats reglamentàriament al
començar els partits, d'acord amb el que a aquest respecte estableixen les Regles
Oficials de Joc.
NORMA 118. Si durant el transcurs del partit les línies desapareixen o no fossin
suficientment visibles, el Club organitzador està obligat a contrarestar aquestes
deficiències tan aviat sigui requerit pels àrbitres.
NORMA 119. Tots els terrenys de joc hauran de tenir, com a instal·lacions
complementàries, vestuaris independents per a cadascun dels equips contendents i
l'equip arbitral, proveïts de lavabos, dutxes i demés serveis sanitaris.
NORMA 120. L'accés al terreny de joc haurà de ser directe i amb les degudes
garanties de seguretat per a tots els participants.
NORMA 121. Abans del començament de cada temporada, tots els Clubs estan
obligats a tenir informada la FCH de la situació, mides i condicions dels terrenys de
joc on es comprometin a celebrar els partits que els correspon organitzar, així com
de la quantitat total per a espectadors asseguts i de peu. Les construccions o
modificacions que s'introdueixin hauran de ser comunicades a la Federació,
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acompanyant un plànol a escala que representi fidelment la disposició del terreny i
les seves instal·lacions després de la reforma.
NORMA 122. Durant el transcurs de les competicions oficials, queda prohibit alterar
les mides del terreny de joc declarades o assenyalades al principi de la temporada.
NORMA 123. Per part de la FCH, es podrà procedir anualment al reconeixement
dels terrenys de joc.
NORMA 124. Quan per algun Club es considerin com a antireglamentàries les
condicions o mides d'un terreny de joc pertanyent a un altre Club, podrà formular
denúncia davant la FCH. Rebuda la denúncia, es tramitarà l'expedient oportú,
concedint vista al Club denunciat. Aquest expedient haurà de resoldre's en un termini
no superior a set dies.
La FCH es reserva les diligències de verificació que consideri oportunes a l’òrgan
competent.
NORMA 125. A tots els partits de competició oficial serà obligatòria la instal·lació i ús
durant el partit d'un marcador. L'incompliment d'aquest acord se sancionarà
mitjançant les disposicions referents al terreny de joc de les normes federatives.
NORMA 126. A tots els terrenys de joc federats, es reservaran localitats a la llotja
presidencial o, en el seu defecte, en lloc preferent, per a les autoritats esportives
superiors, i directius de la FCH.
Tot Club participant en competició estatal podrà declarar tres dies d'interès social, en
els quals quedaran anul·lats tots els passis federatius, excepte els corresponents a
autoritats esportives, i directius de la FCH, havent de comunicar-ho a aquestes amb
deu (10) dies d'antelació.
A la resta de partits a celebrar per qualsevol Club, tindrà lliure accés a aquest esport
tota persona en possessió d'un títol esportiu en el que específicament se li conferís
aquesta autorització, sempre i quan sigui acompanyat aquest títol per la llicència
federativa de la temporada en curs.
Tots els clubs organitzadors tindran l’obligació de facilitar l'accés als jugadors i
oficials participants i lliurar gratuïtament vint (20) entrades a l'equip contrari en tots
els partits de competició oficial.
NORMA 127. Quan, segons les normes de joc, s'hagi d'abandonar la zona de
canvis, a tots els efectes, es considerarà "zona d’influència" l'espai comprès entre els
vèrtexs de la banda del costat on estiguin situades les banquetes de reserva i la
taula de cronometratge, així com tota la grada corresponent a aquesta banda.
Capítol 2n. De l'ordre als terrenys de joc
NORMA 128. Els organitzadors i propietaris de les instal·lacions estan obligats a
procurar que els partits que es celebrin als seus camps es desenvolupin amb tota la
normalitat i en l'ambient de correcció que ha d'imperar en tota manifestació
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esportiva, guardant-se les consideracions de companyonia i hospitalitat, abans,
durant i després del partit. Així mateix, adquireixen l’obligació de mantenir
degudament en condicions el terreny de joc durant tot el partit segons la
reglamentació vigent.
Per la seva part, els oficials, jugadors/es, auxiliars i acompanyants de l'equip visitant
estan també obligats, recíprocament, als mateixos deures de correcció i respecte
vers el públic, federatius, esportistes i instal·lacions visitades.
NORMA 129. El Club que jugui al seu camp respondrà de què els serveis d'ordre, en
aquest i en els vestuaris de jugadors/es i dels àrbitres, estiguin degudament
garantits, i designarà per a cada partit un delegat de camp.
D'acord amb les disposicions governamentals, es recorda l’obligació que tenen tots
els Clubs organitzadors dels partits de sol·licitar de l'autoritat competent les Forces
de Seguretat .
NORMA 130. Els clubs es fan responsables de la conducta violenta i antisportiva del
seu públic i estaran obligats a adoptar, en tot moment, tantes mesures com siguin
necessàries per mantenir l'ordre i evitar les manifestacions antisportives i de
violència del seu públic.
NORMA 131. Els capitans/es dels equips constitueixen la representació autoritzada
dels respectius clubs, i a ells/es incumbeix la facultat de dirigir-se als àrbitres amb la
finalitat de formular observacions, sempre que ho facin amb el degut respecte.
Tenen, també, el deure de procurar que els seus companys d'equip observin en tot
moment la correcció obligada.
NORMA 132. Durant el temps reglamentari de durada d'un partit, no es permetrà
que al terreny de joc i a l'espai corresponent entre les línies que el limiten i les
localitats del públic hi hagi unes altres persones que les cridades a intervenir al joc;
les que estiguin al servei dels jugadors/es; els jugadors/es suplents; el delegat de
camp i els empleats del Club, que té la missió, precisament, del compliment d'aquest
precepte; els agents de l'autoritat que prestin allà servei, i els fotògrafs de premsa
autoritzats. No podrà consentir-se que cap persona aliena a les cridades a actuar
oficialment al partit es situï o estigui acomodada a l'espai esmentat.
Els àrbitres no consentiran que es jugui cap partit oficial sense que es compleixin
rigorosament aquestes condicions, i podran suspendre'l sempre que no sigui
possible mantenir-les.
Així mateix, els àrbitres no permetran entrar al terreny de joc, ni situar-se fora del lloc
destinat especialment per a ells, els oficials que no presentin llicència o autorització
expressa i per escrit signada per l’òrgan competent de la FCH.
TITOL VIII. PARTITS
Capítol 1r. Disposicions Generals
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NORMA 133. Tots els partits, tant de competició oficial, com amistosos, es jugaran
segons el que es disposa als Reglaments de la Federació Internacional d'Handbol
(IHF) i Regles Oficials de Joc en vigor, excepte en categories alevins i benjamins que
s’estarà a allò que disposi el Reglament de MiniHandbol de la FCH i qualsevol altre
modificació que pugui aprovar l'Assemblea de la FCH.
Els equips que el seu club organitzi fases finals de les competicions de la FCH, finals
de Copes Catalanes o competicions similars, sempre tindran la consideració
d’equips locals en relació a la resta d’equips participants. Aquesta consideració, es
tindrà en compte, tant a les competicions que és juguin per eliminatòries o lligues a 1
o voltes, assignant el número de sorteig adient perquè tinguin la condició d’equip
local.
A la categoria infantil, s’aturarà el marcador quan la diferència entre els dos equips
sigui de 25 gols. No obstant, els àrbitres seguiran comptabilitzant la totalitat dels
gols, la qual quedarà reflectida en el redactat de l’acta arbitral, a fi de no perjudicar a
tercers, en cas de possibles empats en la classificació final.
També es regiran per les disposicions d’aquest Reglament de Partits i Competicions,
sense perjudici de les Bases Complementàries i Normatives específiques que, en ús
de les seves facultats, dictin els organismes directius competents en cada cas, en
relació a les competicions que pel seu caràcter, hagin de jugar-se en condicions
especials.
Serà d’obligat compliment desenvolupar el protocol oficial que es detalla a
continuació en tots els partits de les competicions organitzades per la Federació
Catalana d’Handbol.
PROTOCOL OFICIAL DELS PARTITS (COMPETICIONS FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL)
PROTOCOL OFICIAL DE PRESENTACIÓ DELS EQUIPS.
 Els jugadors/es seran presentats per megafonia i sortiran d’un en un des de
les respectives banquetes de la zona central del terreny de joc; primer l’equip
visitant i en segon lloc l’equip local. Posteriorment, seran presentats els
àrbitres del partit que es desplaçaran al centre del terreny de joc. En
qualsevol cas, els jugadors/es i els àrbitres s’orientaran cap a la posició de les
banquetes, excepte que la llotja, la graderia o les càmeres de televisió,
estiguin situats en la banda contraria als mateixos.
 En cas de no disposar de megafonia els jugadors/es d’ambdós equips i els
àrbitres es col·locaran al centre del terreny de joc, tal i com es mostra en el
gràfic adjunt. En qualsevol cas, els jugadors/es i els àrbitres s’orientaran cap
a la posició de les banquetes, excepte que la llotja, la graderia o les càmeres
de televisió, si s’escau, estiguin situats en la banda contraria als mateixos.
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 Després, y a la senyal dels àrbitres ambdós equips efectuaran la salutació
protocol·lària, fent-ho de la següent manera:
Els jugadors de l’equip local no es mouran de la seva posició al centre del
terreny de joc i els jugadors de l’equip visitant saludaran primer als àrbitres i
després als components de l’equip local. Finalment els membres de l’equip
local saludaran als àrbitres del partit.

 Finalment, cadascun dels equips es dirigirà a la seva banqueta, per a ultimar
els detalls per a començar el partit.

PROTOCOL A LA FINALIZACIÓ DELS PARTITS
 A la conclusió de tots els partits ambdós equips, es situaran en mig del
terreny de joc, i davant la presència dels àrbitres, tots/es els/les jugadors/es
en fila es saludaran, tal i com es mostra en el gràfic. Els oficials d’ambdós
equips ho faran en la zona intermitja de les banquetes.
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NORMA 134. Són partits oficials tots els organitzats per la FCH.
NORMA 135. Tindran caràcter amistós tots els partits que no siguin contemplats en
la norma anterior.
Per a celebrar partits de caràcter amistós, així com a qualsevol torneig o competició
no organitzada per la FCH, caldrà demanar el preceptiu permís a la Federació
Catalana d’Handbol.
NORMA 136. La FCH podrà organitzar partits entre les seleccions autonòmiques i
les d'altres autonomies i altres països, de conformitat amb la normativa vigent.
NORMA 137. La durada dels partits oficials serà de trenta (30) minuts per cada una
de les dues parts, més 10 minuts de descans, per les categories Sènior, Juvenil i
Cadet masculines o femenines; en categoria Infantil la durada serà de vint (25)
minuts, per cada una de les dues parts i en categories Alevins i Benjamins el que
disposi el Reglament de MiniHandbol.
En tots els partits oficials de les competicions de la FCH (inclosos els partits de les
fases finals TOP “4” i les finals de les Copes Catalanes), amb designació d’àrbitres i
anotadors-cronometradors, cada equip podrà sol·licitar al llarg del partit un total de 3
“time-outs”.
NORMA 138. Fins la categoria cadet, inclusivament, no s’admetran els canvis de
jugadors de forma continuada, especialistes només en atac-defensa.
Durant els partits, els jugadors suplents només podran entrar al terreny de joc quan
el seu equip sigui en possessió de la pilota, sense necessitat de permís de
l’anotador-cronometrador o l’àrbitre, i sempre que els jugadors als que substitueixin
hagin deixat el terreny de joc.
Es considera que un equip és en possessió de la pilota quan :
a.- qualsevol jugador de l’equip té la pilota.
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b.- faci un servei o llançament a favor.
Durant el temps mort es poden fer canvis de jugadors tots dos equips.
Quan s’ha aconseguit gol s’entén que l’equip que l’ha marcat ja no es troba en
possessió de la pilota, i no pot fer canvis de jugadors. La sanció en aquests casos
serà d’exclusió de 2 minuts per al jugador infractor.
En els casos de força major, lesió del jugador/a, etc. i prèvia aturada del temps de
joc (time-out) per part dels àrbitres i amb la seva autorització, l’equip que no disposa
de la possessió de la pilota podrà realitzar canvis.
Quan un equip ha estat sancionat amb un llançament de 7 metres en contra i desitja
canviar el porter/a, aquest canvi del porter/a serà autoritzat pels àrbitres. Els àrbitres
valoraran, segons les circumstàncies puntuals, si decreten l’aturada del temps de joc
(time-out) per a que es produeixi aquest canvi i independentment de l’aturada del
temps de joc, sempre serà autoritzat ja que al igual que un jugador/a pot llençar tots
els 7 metres d’un equip, un porter/a pot intentar aturar tots els llançaments.
A les competicions infantils (masculines i femenines) es prohibeixen les “defenses
mixtes”.
S’entendrà com a “defensa mixta”, quan un jugador/a en defensa, s’ocupa
exclusivament del marcatge d’un/a adversari/a seguint-lo per tot el terreny de joc.
Si els àrbitres detecten aquest tipus de defensa, hauran d’actuar de la següent
forma:
Primera vegada: interrupció dels temps de joc i avisar a l’entrenador o responsable
de l’equip defensor que està realitzant una defensa no permesa. El joc s’iniciarà de
nou amb un “cop franc”, a favor de l’equip no infractor, des de el lloc on es trobava la
pilota en el moment de la interrupció del joc i del temps de joc.
Successives vegades: llançament de 7 metres a favor de l’equip que ha sofert la
defensa no permesa. Independentment del resultat del llançament dels 7 metres, gol
o no gol, el joc s’iniciarà de nou amb una sacada de banda des de la intersecció de
la línia de banda i la línia central, en el costat on troba col·locada la taula
d’anotadors – cronometradors o zona de canvis, a favor de l’equip que ha executat
el llançament de 7 metres. Es a dir, l’equip no infractor disposarà d’un llançament de
7 metres i una nova possessió de la pilota.
A tots els efectes, el llançament de 7 metres tindrà la mateixa consideració com si es
tractés d’un llançament de final del primer o segon temps (amb el temps de joc
acabat); en conseqüència, no existirà rebuig o continuïtat en el joc.
A les competicions alevins (masculines i femenines) també es prohibiran les
“defenses mixtes”. L’actuació dels àrbitres davant aquest tipus de defensa s’establirà
als reglaments específics per a les competicions alevins.
NORMA 139. Abans de l'inici dels partits, els equips podran indicar als àrbitres la
persona que, amb llicència federativa i autorització per estar a la banqueta de
jugadors/es i oficials en aquest partit, exercirà les funcions "d'oficial responsable" de
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cada equip, als efectes que determina el present Reglament de Partits i
Competicions.
En el cas de no indicar-se res, la persona que actuï com a entrenador titular exercirà
aquestes funcions.
NORMA 140. A les categories cadet masculina, infantil, aleví i benjamí masculines i
femenines es prohibeix la utilització de substàncies adhesives o pega.
NORMA 141. El Comitè de Competició de la FCH, a proposta del Comitè Tècnic i
d’Activitats de la FCH, podrà en un moment determinat autoritzar la participació
d’equips que no reuneixin les condicions mínimes exigides pel que fa referència al
nombre de jugadors, categories dels jugadors, etc., una vegada hagi estudiat el cas
concret.
Aquests equips tindran l’obligació de complir amb tots els deures respecte a la
disputa de tots els partits assenyalats pel calendari (pagaments d’arbitratge...)
Amb la finalitat de què els resultats dels partits jugats per aquests equips no puguin
alterar la competició, no comptabilitzaran en la classificació.
En cas d’autoritzar-se la participació d’un equip d’aquestes característiques, sempre
serà per jugar la competició més baixa de la categoria i no tindrà cap dret esportiu de
classificació a posteriors fases d’ascens o pels títols.
NORMA 142. En tots els partits, organitzats per la FCH (oficials i amistosos), podran
constar en acta i ser-hi presents fins a un total de SETZE (16) jugadors/es; més
quatre oficials (delegat/da d’equip; preparador/a - segons categories -, ajudant de
preparador/a i auxiliar d’equip) i per als partits de casa a més d’un/a oficial per
desenvolupar la funció de delegat/da de camp, tots ells/es degudament acreditats/es
i amb llicència en regla.
A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet, una mateixa persona podrà
desenvolupar les funcions de delegat/da d’equip i de delegat/da de camp.
Capítol 2n. Uniformitat
NORMA 143. Els/les jugadors/es d'un equip, hauran d'actuar al terreny de joc i
durant tot el partit vestint el mateix uniforme amb els colors distintius del seu Club,
havent de distingir-se clarament en el color i disseny dels de l'equip contrari, i duent
obligatòriament calçat esportiu; el color dels jugadors/es que actuïn com a porters/es
ha de diferenciar-se clarament de la vestimenta dels dos equips i porter contrari.
Una vegada iniciada la temporada, els clubs no podran canviar els colors escollits
(titular i/o reserva) comunicats a la Federació corresponent, llevat de petició
expressa per escrit i la seva conseqüent autorització oficial, que entrarà en vigor als
quinze (15) dies de la seva concessió.
No es permetrà l’actuació de jugadors/es que no complimentin el que es disposa als
paràgrafs anteriors, en tant no contrarestin les deficiències observades.
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NORMA 144. Es prohibeix dur qualsevol objecte que pugui ser perillós per als
jugadors, com són: protecció al cap, màscares facials, braçalets, rellotges, anells,
collarets o cadenes, arracades, ulleres sense bandes protectores o muntura sòlida.
Estan permeses les bandes de cap, sempre que estiguin fetes de material elàstic i
suau.
Els jugadors que no compleixin amb aquestes normes no se’ls permetrà participar en
el joc fins que corregeixin el problema.
NORMA 145. Quan s'enfrontin dos equips i els uniformes siguin iguals o tant
semblants que es poguessin confondre, l’equip visitant canviarà el seu per un altre
de diferent; si el partit fos en camp neutral, haurà de canviar-lo, llevat d'acord previ,
l'equip que es determini per sorteig.
Per aquesta eventualitat ambdós equips contendents hauran d'anar proveïts de dues
indumentàries esportives diferents.
En cas de partits televisats, hauran de canviar-se els colors d'un o ambdós equips,
quan impedissin tècnicament la seva diferenciació a través de les pantalles.
NORMA 146. Els capitans/es de cada equip hauran de dur un braçalet de 4 cms.
d'amplada, aproximadament, a un dels braços, havent de ser d'un color que contrasti
amb el de la samarreta.

NORMA 147. La numeració dels jugadors/es en els partits ha de constar
obligatòriament en la samarreta i és opcional que figuri també en els pantalons.
Aquesta numeració haurà de ser d’una o dues xifres, no sent necessari que siguin
correlatius ni en funció del número de llicències. S’autoritza la utilització de números
de l’1 al 99.
Els números que figurin a la samarreta de jugadors/es han de tenir un color que
contrasti clara i diferencialment amb l’específic de la mateixa, i les seves dimensions
i lloc de col·locació hauran de sotmetre's a les següents normes:
a) SAMARRETA: 20 cm. d’alçada a l'esquena i 10 cm. d’alçada a la part davantera.
Ambdós números hauran de col·locar-se estèticament centrats.
b) PANTALÓ: 7 cm. d’alçada a un lateral d'un des camals del pantaló (curt per al
jugador/a i llarg o curt per als porters/es).
Capítol 3r. Pilota de joc
NORMA 148. La FCH fixarà cada inici de temporada un model de pilota oficial per a
les competicions organitzades per la FCH, i serà obligatori el seu ús per a tots els
partits oficials organitzats per la FCH.
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Les pilotes hauran de tenir les mides i pes que a continuació es detallen:
CATEGORIES
Sèniors, juvenils masculins
Sèniors i juvenils femenins, i cadets masculins
Cadets i infantils femenins i infantils masculins
Alevins masculins i femenins nivell 1
Alevins masculins i femenins nivell 2
Benjamins masculins i femenins

MIDES
de 58 a 60 cm
de 54 a 56 cm
de 50 a 52 cm
de 48 a 50 cm
de 48 a 50 cm
de 46 a 48 cm

PESOS
de 425 a 475 grs
de 325 a 400 grs
de 300 a 315 grs
de 300 a 315 grs
de 300 a 315 grs
de 200 a 290 grs

Els àrbitres efectuaran la comprovació de que les pilotes són del model aprovat per
la FCH i compleixen amb els criteris del quadre anterior.
A requeriment del capità de l'equip visitant, els àrbitres hauran d'efectuar la
comprovació en la seva presència.
En el cas de que el club organitzador no disposi de pilotes reglamentàries, el partit
es celebrarà, si bé l'àrbitre ho haurà de fer constar a l'acta del partit i es donarà
trasllat de la mateixa al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCH.
Capítol 4t. Dates i horaris dels partits
NORMA 149. Tots els partits de competicions nacionals se celebraran a les dates
previstes al Calendari Oficial de cada una d'elles, llevat d'aquells que, ajornats per
causa de força major o decisió dels Òrgans Jurisdiccionals, haguessin de celebrar-se
en dies hàbils de la setmana.
En cap cas serà considerada causa de força major la carència de recursos
econòmics o la falta de previsió en l’organització dels desplaçaments.
NORMA 150. Els horaris dels partits hauran d'ajustar-se al que estableixin les bases
de cada competició. A excepció de les retransmissions televisives, que es facilitaran
com millor convinguin.
Per a les competicions de Lliga Catalana Sènior Masculina, Primera Catalana Sènior
Masculina i Lliga Catalana Sènior Femenina, s’estableixen els següents horaris per a
la darrera jornada de cadascuna de les competicions (AGO de data 24/05/08):




Lliga Catalana Sènior Masculina: dissabte a les 20,00 hores.
Primera Catalana Sènior Masculina: diumenge a les 12,00 hores.
Lliga Catalana Sènior Femenina: diumenge a les 12,00 hores.

No obstant, els partits amb participació d’equips que no estiguin implicats en
ascensos i descensos de categoria, i que no impliquin igualment a tercers equips,
podran sol·licitar als Òrgans Jurisdiccionals de la FCH, jugar en una franja horària
diferent a l’establerta per a cada competició.
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NORMA 151. S'estableix, per a la celebració dels partits de totes les competicions
que organitzi la FCH, el següent horari:
CATEGORIES

DISSABTES

SÈNIORS I
JUVENILS

16.00 a 21.00 hores

DIUMENGES i
FESTIUS
09.00 a 13.30 hores
17.00 a 19.00 hores

Els juvenils també podran jugar els dissabtes pel matí (de 9,00 a 13,30
hores), previ acord dels dos clubs i sense aplicació de dietes arbitrals.
CATEGORIES

DISSABTES

CADETS,
INFANTILS I
ALEVINS NIVELL 1

Matí : 09.00 a 13.30 hores.
Tarda : 16.00 a 21.00 hores

ALEVINS NIVELL 2

Matí : 09.00 a 13.30 hores.

BENJAMINS

Matí : 10.00 a 13.30 hores.

DIUMENGES i
FESTIUS
09.00 a 13.30 hores

Els alevins de nivell 2 i els benjamins podran jugar els dissabtes per la tarda (de
16,00 a 21,00 hores i els diumenges i festius pel matí (de 9,00 a 13,30 hores), previ
acord dels 2 clubs i sense aplicació de dietes.
A la jornada de dissabte, tot i que l’horari màxim per a jugar un partit és a les 21,00
hores, no s’aplicaran dietes fins desprès de les 21,30 hores.
A totes les competicions de la FCH (des de benjamins fins a sèniors i veterans) i en
cas que la distància d’anada, entre la localitat seu de l’equip visitant i la localitat on
es celebri el partit, sigui de 75 quilòmetres o més, els partits hauran de començar a
partir de les 10,00 hores del matí dels dissabtes, diumenges i festius.
NORMA 152. A totes les competicions, tot i recomanant als clubs que es mantingui
la separació horària entre partits vigent (1 hora i 40 minuts), s’acceptarà la
designació de partits amb 1 hora i 30 minuts de separació entre ells.
NORMA 153. L'hora exacta i el terreny de joc on han de jugar-se els partits han de
ser comunicats pels equips organitzadors, mitjançant l’intranet del programa de
competicions de la Federació Catalana d’Handbol (FCH).
La comunicació de l'horari i el terreny de joc haurà d'estar introduïda al programa de
competicions de la FCH, com a molt tard, a les 17,00 hores del dilluns abans de la
jornada habitual (tot i que sigui festiu) o abans de 6 dies de la celebració de les
jornades intersetmanals (tot i que sigui dia festiu). No s’acceptarà cap horari donat
per telèfon, correu electrònic, correu postal o fax.
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NORMA 154. Els clubs que ho desitgin, poden fixar els horaris per a tota la
temporada, notificant-los a través del web de la FCH. Si per qualsevol circumstància
algun d'aquests horaris s’hagués de modificar, s’hauran d’introduir per l’intranet del
programa de competicions de la FCH, tenint en compte els terminis establerts a la
norma anterior.
NORMA 155. Respecte a la comunicació dels horaris dels partits a la FCH i a l'equip
contrari, en el cas que el sorteig de la composició de grups o eliminatòries
(bàsicament de copes) es faci la mateixa setmana de competició, es donarà un
termini de QUARANTA VUIT HORES per fixar i comunicar l'horari de la primera
jornada. S’aplicarà la normativa vigent de comunicació d'horaris per a la resta de
jornades.
Per a facilitar la comunicació d’horaris en aquests casos i poder planificar amb
marge la resta d’horaris d’un mateix club, es tindrà en compte el següent:
o per a les competicions regulars amb més d’una fase o fases finals de copa,
s’establirà a la normativa de competició, quins equips jugaran com a locals i quins
equips jugaran com a visitants, a partir de la 1a fase.
o per a competicions de copa, si és possible, es deixarà una jornada de descans.
Si no és possible això, els sortejos de copa es celebraran els dilluns pel matí,
amb l’objectiu de poder publicar els calendaris de competició el més aviat
possible i donar més marge als clubs locals per a comunicar els horaris dels seus
partits.
NORMA 156. L'incompliment d’allò que s'indica en els apartats anteriors podrà ser
sancionat amb el que disposi el Reglament de Règim Disciplinari i, vistes les
circumstàncies concurrents, els Òrgans Jurisdiccionals de la FCH podran sancionar
amb la pèrdua del partit per 0-10.
NORMA 157. A efectes de consideració de les jornades festives com a “jornada
esportiva”, amb les seves conseqüències en els horaris de les jornades esportives i
les assignacions de dietes arbitrals, només es consideraran jornada esportiva les
jornades festives dictades per la Conselleria de Treball de la Generalitat de
Catalunya per a tot l'àmbit nacional de Catalunya.
Val a dir, doncs, que queden excloses de determinació de jornada festiva totes les
festes locals de qualsevol localitat de Catalunya.
Capítol 5è. Ajornaments i canvis de dates dels partits
NORMA 158. En cas que per força major fos necessari ajornar o canviar la data de
partit, l'equip sol·licitant haurà d'enviar, per fax o per carta certificada amb justificant
de recepció, comunicació de petició d’aquest ajornament a la FCH, com a molt tard,
a les 17,00 hores del dilluns abans de la jornada esportiva prevista al calendari,
acompanyant la conformitat per escrit de l'equip contrari i justificant del
pagament de les taxes corresponents (fotocòpia resguard de la transferència,
resguard de gir postal, xec nominatiu i conformat, etc.), quan procedeixin, import que
ve publicat a les normatives o bases de competició. En el cas que la modificació
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d'horari i/o dia de celebració del partit es degués a retransmissió televisiva o causes
de força major degudament justificades, i considerades així pels Òrgans
Jurisdiccionals, aquesta taxa seria retornada al sol·licitant.
Si el canvi es referís únicament a l'horari, hauran d'enviar ambdós clubs, a part de
l’imprès oficial establert, un telegrama o fax, en el que es comuniqui la petició de
canvi d’horari amb el nou horari (l'equip que organitza) i acceptant aquest nou horari
(l'equip visitant).
Ambdós s'hauran de rebre a la FCH amb un mínim de quatre (4) dies, abans de la
celebració del partit.
En qualsevol cas només es podrà efectuar l'ajornament o canvi de data en
l'horari amb l’aprovació expressa de l’Òrgan federatiu competent.
Quan un partit hagi estat ajornat, amb el vist i plau dels Òrgans Jurisdiccionals, i per
assegurar la màxima celeritat per a disputar el mateix, es seguirà el següent procés
(AGO de data 24/05/08):
(1).- des de la data de l’ajornament, es donarà a ambdós equips un termini màxim
de 15 dies, per a fixar nova data i horari de celebració del partit.
(2).- si els 2 equips no han arribat a un acord mutu per a disputar el partit, dins del
termini establert en el apartat anterior (15 dies), automàticament, el partit es fixarà
d’ofici, sota els següents paràmetres:
-

el dimecres ó dijous posterior a la finalització del termini i amb les
següents franges horàries, en funció de la categoria del partit:
o infantils i cadets: entre les 19,00 hores i 20,00 hores.
o juvenils i sèniors: a les 21,00 hores.

En el cas d'un ajornament motivat per una activitat dels equips de Seleccions
Autonòmiques, i si no hi ha acord entre els equips implicats per fixar una nova data
per jugar el partit, aquesta serà fixada d'ofici pels Òrgans Jurisdiccionals, anant a
càrrec de la FCH, les dietes d'arbitratge que es puguin originar.
Els clubs que incompleixin la normativa referent a comunicació i/o canvi d’horaris,
canvi de terreny de joc o ajornament de partit, els hi serà aplicada una taxa que serà
quantificada en la corresponent Assemblea General de la FCH.
Capítol 6è. Suspensió dels partits
NORMA 159. Els partits de Campionat no podran ser suspesos si no és per la
concurrència de qualsevol de les següents circumstàncies:
a) Per causa de força major.
b) Pel mal estat del camp.
c) Per invasió del públic al terreny de joc.
d) Per incompareixènca d'un dels contendents.
e) Per insubordinació o falta col·lectiva d'un dels equips.
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f) Per decisió tècnica dels àrbitres degut a la falta de número dels jugadors/es
reglamentaris d'un o els dos equips.
NORMA 160. Si el visitant s’hagués desplaçat i, per causa de força major, fos precís
suspendre un partit oficial, abans o després del seu inici, els Clubs podran posar-se
d'acord per celebrar-lo o continuar-lo, si procedeix, dins de les quaranta-vuit (48)
hores següents. El Club visitat indemnitzarà al visitant a raó d'una dieta diària per
persona, fins un màxim de 16 persones, sempre i quan la suspensió del partit li
ocasioni una estada extraordinària d'un dia sencer. L'import d'aquestes dietes es
fixarà en funció de la xifra que per aquest concepte tingui establerta la FCH; i en el
supòsit de què al visitant només li ocasionés un desplaçament d'anada i tornada, i
que aquest no fos superior a 100 km., la indemnització seria per l'import del lloguer
d'autocar, bitllet de tren, o per quilòmetres recorreguts en un màxim de quatre cotxes
a raó de la quantitat que tingui fixada la FCH per quilòmetre, i sempre i quan es
presentin els justificants.
En aquests casos, els àrbitres nomenats per al partit suspès tindran l’obligació
d'arbitrar-lo en la nova data en que s'assenyali; però si renuncien hauran de notificarho telegràficament, o de tal manera que l'avís arribi el mateix dia de la suspensió a
l'organisme que els va nomenar, perquè es procedeixi a la designació de nous
àrbitres; en cas que no es fes així, s’entendrà que accepten el seu nou nomenament.
NORMA 161. Quan per les causes previstes a les normes anteriors hagi estat
suspès un partit, la FCH assenyalarà nova data, segons la competició de que es
tracti. Si aquesta és per punts s’haurà de celebrar el partit, sempre que sigui
possible, abans de la finalització de la volta a que correspongui.
Les despeses de desplaçament i dietes dels àrbitres d'un partit ajornat seran
abonats pel club causant, directe o indirectament, de l'ajornament del partit, a no ser
que el motiu de l'ajornament fos, a judici dels Òrgans Jurisdiccionals, per causes de
força major.
NORMA 162. Tot partit de competició oficial que un cop començat fos suspès per
causes de força major es jugarà de nou al mateix camp, i la seva durada serà
precisament la del temps que faltés per a la seva normal finalització quan fou
suspès, essent vàlid el resultat existent al moment de la suspensió.
NORMA 163. Sempre que un partit oficial es suspengui per intromissió del públic o
mala conducta dels jugadors/es, agressió a l'equip visitant, als àrbitres i els seus
auxiliars, o insubordinació d'un equip, s’estarà als que disposi el Reglament de
Règim Disciplinari.
Els Òrgans Jurisdiccionals decidiran, desprès d’aconseguir els elements de judici
que condueixin a la seva millor resolució.
A aquests efectes, no es considerarà el partit suspès tècnicament pels àrbitres per
falta d'un nombre mínim de jugadors/es durant el seu desenvolupament. En aquest
cas, el resultat vàlid serà el que reflecteixi el marcador, si és favorable a l'equip no
infractor. Si el resultat fos favorable a l'equip infractor, el resultat serà d'10-0 en
contra d’aquest.
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NORMA 164. Quan la causa de força major obeeixi a la impossibilitat d’obtenció dels
bitllets per al desplaçament, el club que al·legui haurà de justificar haver efectuat la
reserva amb la suficient antelació, conegudes les seves obligacions de calendari i la
impossibilitat d'haver obtingut els bitllets, amb certificat acreditatiu de les empreses
transportistes que clarament reflecteixi aquesta situació, i la causa que la va motivar,
no essent admissibles els certificats d’agències de viatges.
NORMA 165. La FCH té la facultat de suspendre els partits de les competicions
organitzades per ella, quan pugui preveure's la impossibilitat de celebrar-lo per
causes de força major prèviament conegudes.
NORMA 166. Un cop començat el partit, només els àrbitres podran suspendre'l per
les següents causes:
a) Retirada del camp d'un equip, impedint amb la seva actitud que es jugui sencer.
b) Comportament antisportiu dels jugadors/es, que manifestament evitin guanyar el
partit o que alterin greument l'ordre esportiu.
c) Invasió de públic al terreny de joc, que impossibiliti la continuïtat del partit, amb les
garanties de seguretat necessàries.
En tot cas, els àrbitres, abans d'aquesta suspensió, apreciant aquelles
circumstàncies segons el seu bon criteri i, procurant sempre apurar tots els medis
perquè el partit es celebri i es dugui a bon terme, no acordaran la suspensió si no és
en cas que sigui absolutament justificada.
NORMA 167. Si a judici de l’òrgan competent hagués de continuar o repetir-se
aquest partit, només podran alinear-se vàlidament a la continuació o a la repetició els
jugadors/es reglamentàriament inscrits/es en acta i qualificats a favor dels seus
respectius Clubs en la data de produir-se aquelles eventualitats i no expulsats o
desqualificats durant el partit o termini de temps aleshores jugat, ni, naturalment,
sotmesos a sanció federativa que els hi ho impedeixi.
En aquells partits que hagués estat autoritzat els seu ajornament per l’òrgan
competent, bé per sol·licitud d’interessats, bé d'ofici, només podran alinear-se
aquells jugadors/es que tinguessin llicència degudament tramitada en la data en que
s'havia d'haver jugat segons el calendari oficial de la competició corresponent, i que
no estiguessin sancionats el dia previst inicialment per a la seva celebració.
NORMA 168. Un partit es suspendrà a petició de l'equip visitant quan hagin
transcorregut trenta minuts de l'hora en que havia de començar, per causes
imputables al Club organitzador, com pot ser deficiències al terreny de joc que no
puguin contrarestar-se a judici dels àrbitres, ocupació del camp per elements aliens
al Club, etc., sancionant-se al Club organitzador com si es tractés
d'incompareixença.
L'ús del dret establert en el paràgraf anterior quedarà sempre sotmès al dictamen i
resolució dels Òrgans Jurisdiccionals, que examinaran les circumstàncies concretes
Reglament de Partits i Competicions 2017-2018

Página 49

del cas. A tal efecte els àrbitres hauran de consignar necessàriament a les Actes la
seva apreciació sobre els fets i les al·legacions que a l'efecte exposin els
representants dels Clubs contendents.
NORMA 169. Els dos equips tenen l’obligació d'estar disposats per començar el
partit a l'hora fixada, sancionant-se en cas contrari, com si es tractés
d'incompareixença, llevat causes de força major sobre les que dictaminaran els
Òrgans Jurisdiccionals.
NORMA 170. El retard en l'inici dels partits per causes imputables al club
organitzador, com per exemple, ocupació del terreny de joc per elements aliens al
club, deficiències en les instal·lacions, etc... i que no determini la seva suspensió,
serà objecte d’advertència per part dels Òrgans Jurisdiccionals, i en cas de
reincidència, de multa pel que disposi el Reglament de Règim Disciplinari.
Capítol 7è. Retirades dels equips del terreny de joc
NORMA 171. Per poder començar vàlidament un partit, cada un dels equips haurà
de tenir al camp el mínim de jugadors/es que marca el Reglament Oficial de Joc
vigent.
Quan un equip es presenti amb un nombre de jugadors/es inferior al mínim
autoritzat, perdrà el partit per incompareixença i es procedirà a tenor del que es
disposa en aquests supòsits.
NORMA 172. Al Club de l'equip que es retiri del terreny de joc un cop iniciat el partit,
impedint que es jugui sencer, o que per la seva actitud impossibiliti l'inici se li donarà
aquest per perdut, i s'aplicarà el que es disposa per a les incompareixençes al
present Reglament de Partits i Competicions, i a més a més s'imposaran les
sancions previstes al Reglament de Règim Disciplinari.
El contemplat anteriorment, s'entendrà tant si aquesta retirada s'efectués en bloc
com si es produís d'un en un, indisciplinadament.
NORMA 173. Per imperatiu de respecte a la puresa de l'esport, els partits oficials
han de desenvolupar-se de manera que els resultats i les classificacions responguin
veritablement a la neta actuació dels equips al terreny de joc, sense prèvies
combinacions o manipulacions estranyes a les seves naturals contingències.
Queda rigorosament prohibit als Clubs:
1.- Cedir directa o indirectament els punts al contrari en partit de competició que es
jugui per aquest sistema.
2.- Estipular entre els dos contendents un resultat de compromís.
3.- Que un altre aliè als Clubs realitzi a la vora d'algun d'ells gestions que obeeixin el
propòsit d'aconseguir una alteració en el resultat d'un partit, ja sigui en interès propi,
ja en el d'un tercer.
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Capítol 8è. Incompareixències dels equips
NORMA 174. Llevat en cas de força major, que apreciaran els Òrgans
Jurisdiccionals de la FCH, els Clubs que no compareixin a un partit oficial perdran
aquest pel resultat de 10-0 o 0-10; es descomptaran a més a més dos punts de la
seva classificació general, de tractar-se de competicions per punts, i seran
sancionats d'acord amb el Reglament de Règim Disciplinari, a més a més se
sancionaran amb el pagament de tots els drets i taxes que corresponguin a
l'arbitratge del partit.
En tots els casos, si la incompareixença impliqués altres despeses, l'equip infractor
respondrà igualment dels perjudicis que allò hagués ocasionat, essent, competents
per entendre i determinar la seva avaluació, d'ofici, els Òrgans Jurisdiccionals.
Quan la incompareixença es produeixi per segona vegada en una mateixa
competició, en un dels tres darrers partits o quan tingui virtualment perduda la
categoria, el Club incomparexent perdrà automàticament aquesta i tota la puntuació,
no podent tornar a aquesta fins passada la temporada següent, imposant-se les
altres sancions complementàries previstes al Reglament de Règim Disciplinari.
En una competició per eliminatòries, es considerarà perduda la fase de que es tracti
per l'equip incompareixent.
Els equips nacionals que no es presentin a les fases de sector o finals dels diferents
campionats d'àmbit estatal, i no hagin renunciat a la seva participació en temps i
forma, seran sancionats amb una temporada sense poder participar en aquestes.
NORMA 175. Als efectes d'establir les classificacions quan un Club es retiri o sigui
sancionat amb la seva exclusió d'una competició per punts, es considerarà com si no
hagués intervingut en aquesta, i per tant, no puntuarà ni a favor ni en contra dels
demés, llevat que la retirada o exclusió es produís dins dels tres darrers partits de la
competició, en aquest cas, se li donaran per perduts els que faltessin per jugar, amb
el resultat de 10-0 o 0-10 segons correspongui.
NORMA 176. A les incompareixencies a partits de desempat i a les eventuals
repeticions de partits suspesos després d'iniciats o suspesos en el seu dia per
causes de força major, sempre que sigui per causes motivades i raonables, i que
l'equip incompareixent ho avisés amb temps suficient per evitar despeses i molèsties
al contrari, es concedirà un termini màxim de deu (10) dies per la celebració
d'aquests partits. En cas de no justificar aquestes causes amb l'esmentada antelació,
o informar de la seva incompareixença en aquest termini sense acreditar cap causa,
se'l sancionarà conforme el que s'indica als paràgrafs anteriors i disposi el
Reglament de Règim Disciplinari.
La competència per entendre i determinar l’avaluació dels danys i perjudicis
econòmics correspon, d'ofici, als Òrgans Jurisdiccionals.
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NORMA 177. En el cas de no presentació de l'equip organitzador i segons criteri
dels Òrgans Jurisdiccionals de la FCH, aquest haurà d'abonar les despeses del
desplaçament a l'equip visitant que es va presentar.
Per fixar les despeses de desplaçament de l'equip visitant que es va presentar,
s’estarà al que disposa la norma 158 del present Reglament de Partits i
Competicions (indemnització per suspensió d'un partit per causa de força major).

TITOL IX. COMPETICIONS
Capítol 1r. Classes de competicions i manera de jugar-se
NORMA 178. Les competicions, podran jugar-se pel sistema d’eliminatòria o per lliga
a punts.
En relació al seu àmbit, seran de caràcter nacional o territorial.
En raó del seu diferent grau dins dels d'igual caràcter, s'ordenaran en divisions o
categories d'ordre correlatiu.
Per la condició dels jugadors que puguin prendre part en elles, seran masculines o
femenines.
En relació a l'edat dels participants, en sèniors, juvenils, cadets, infantils, alevins o
benjamins.
NORMA 179. Les competicions per eliminatòries podran jugar-se bé a partit únic, en
camp neutral o en el de qualsevol dels contendents, o bé a doble partit, un en cada
camp dels adversaris.
Les competicions per punts podran ser a una o dues voltes o pel sistema de tots
contra tots. Les competicions per punts o una sola volta serà facultatiu organitzar-les
de manera que els partits es juguin en camp neutral o en el dels equips que
correspongui per sorteig, però les competicions a doble volta s'ordenaran de manera
que tots els equips juguin un partit en el seu camp i un altre en el contrari.

NORMA 180. La formula o procediment a seguir per organitzar les competicions per
eliminatòries és la següent; quan el nombre d’equips sigui exactament 4, 8, 16 o
qualsevol altre potència de 2, es donarà a cada equip un número per al sorteig, i es
jugarà la primera eliminatòria el 1 amb el 2, el 3 amb el 4, el 5 amb el 6, el 7 amb el
8, etc, i així successivament fins donar els finalistes i el vencedor, com s'indica a
continuació:

Exemple número 1.- Setze clubs inscrits: número igual a una potència de 2.
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Vuitens de final Quarts de final Semifinals

Final

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

El nombre d’equips inscrits en una competició per eliminatòries és indiferent, però
s'ha de tenir en compte que, quan no sigui potència de 2, (4, 8, 16, 32, 64, etc.), serà
indispensable convertir-lo mitjançant la primera eliminatòria en la potència de 2
inferior al seu número, per al desenvolupament normal de la competició.
Això s'aconsegueix deixant cert nombre d’equips exempts de jugar la primera
eliminatòria perquè, units als vencedors dels partits a què es redueix aquesta
eliminatòria, donin el número desitjat per a la segona. El procediment per determinar
el nombre d’equips exempts dels partits de què consti la primera eliminatòria serà
com s'indica a continuació:
La diferència entre el número total d’equips i la potència de 2 immediatament
superior donarà el nombre d’equips exempts.
Representat per E el nombre d’equips exempts; per P el nombre de partits que es
jugaran en la primera eliminatòria; per PS la potència de 2 immediatament superior
al número d’equips inscrits; per NC el nombre d’equips inscrits; i per PI els partits de
primera eliminatòria si el número d’equips inscrits fos la potència de 2 (PS)
immediatament superior al número d’equips realment inscrits (NC), es poden
condensar-se les dues regles anteriorment enunciades amb les dues fórmules
següents d’aplicació general:


E = PS – NC

P = NC - PI
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Aconseguit el nombre d’equips exempts, es sortejaran els equips per donar-los un
ordre correlatiu; numerats així els clubs, si els exempts son número parell, es
distribuiran per meitat entre els primers i els darrers, i si son número senar, es
posarà un més amb els de sota.
Les regles i fórmules indicades es comprendran millor amb uns exemples, que
serviran al mateix temps per formar el pla general d'una competició per eliminatòries.
Simulació A.- Catorze Clubs inscrits.
E = 16 - 14 = 2 Clubs exempts (número parell)
Vuitens de final

Quarts de final

Semifinals

P = 14 - 8 = 6 Partits
Final

1)Exempt
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)Exempt

Simulació B.- Onze Clubs inscrits
E = 16 - 11 = 5 Clubs exempts (número senar)
P = 11 - 8 = 3 partits
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Vuitens de final

Quarts de final Semifinals

Final

1)Exempt
2) Exempt
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)Exempt
10)Exempt
11)Exempt
El procediment més aconsellable per a la designació i formació de calendaris en una
competició pel sistema de tots contra tots és com segueix:
Les combinacions de números per a cada competició depenen, naturalment, del
nombre d’equips participants en cada una. La relació de torn obligat entre els equips
fa inevitable que llevat de dos en cada combinació que porten un moviment regular
de vaivé‚ o sigui, un partit al seu camp i un altre al de l'adversari, tots els altres
tinguin dos partits seguits fora o dins a cada volta, excepte a la combinació de quatre
equips, que els de moviment irregular han de tenir forçosament tres partits seguits al
seu camp o en el de l'adversari entre les dues voltes.
Els quadres que es donen a continuació, son les pautes més aconsellables que
s'han pogut establir per ordenar els partits, destacant que qualsevol dels equips pot
aparellar-se amb un altre que tingui el moviment exactament oposat, el que és molt
important per evitar la coincidència de partits entre dos equips de la mateixa localitat.
Únicament es donen les pautes per combinacions de 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Per
establir el calendari i l'ordre de partits d'una competició, només s'ha de buscar la
pauta corresponent al nombre d’equips que formen part en ella, sortejar els números
amb la intel·ligència de què si el nombre d’equips inscrits fos senar, la pauta
utilitzable és la mateixa del número parell immediatament superior, amb l’única
diferència de què en cada data no jugarà el club a qui correspongués celebrar partits
en el seu camp a les mateixes dates, es sortejaran entre ells dos dels números que
corresponguin entre si, amb moviment exactament contrari. Aquests són, a totes les
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taules que es donen a continuació, els que formen parella natural, o sigui: 1/2, 3/4,
5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, i 15/16.

DE QUATRE EQUIPS
1a. data 1-3 4-2
2a. data 4-3 2-1
3a. data 3-2 1-4

DE SIS EQUIPS
1a. data
2a. data
3a. data
4a. data
5a. data

1-3
3-6
3-5
6-5
5-2

4-5
5-1
1-2
2-3
3-4

6-2
2-4
6-4
4-1
1-6

DE VUIT EQUIPS
1a. data
2a. data
3a. data
4a. data
5a. data
6a. data
7a. data

1-3
3-8
3-5
5-8
5-7
8-7
7-2

6-5
5-1
1-7
7-3
3-2
2-5
5-4

4-7
7-6
6-2
2-1
1-4
4-3
3-6

8-2
2-4
8-4
4-6
8-6
6-1
1-8

DE DEU EQUIPS
1a. data
2a. data
3a. data
4a. data
5a. data
6a. data
7a. data
8a. data
9a. data

01-03 08-05 06-07 04-09 10-02
03-10 05-01 07-08 09-06 02-04
03-05 01-07 08-09 06-02 10-04
05-10 07-03 09-01 02-08 04-06
05-07 03-09 01-02 08-04 10-06
07-10 09-05 02-03 04-01 06-08
07-09 05-02 03-04 01-06 10-08
10-09 02-07 04-05 06-03 08-01
09-02 07-04 05-06 03-08 01-10
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DE DOTZE EQUIPS
1a. data 01-03 10-05 08-07 06-09 04-11 12-02
2a. data 03-12 05-01 07-10 09-08 11-06 02-04
3a. data 03-05 01-07 10-09 08-11 06-02 12-04
4a. data 05-12 07-03 09-01 11-10 02-08 04-06
5a. data 05-07 03-09 01-11 10-02 08-04 12-06
6a. data 07-12 09-05 11-03 02-01 04-10 06-08
7a. data 07-09 05-11 03-02 01-04 10-06 12-08
8a. data 09-12 11-07 02-05 04-03 06-01 08-10
9a. data 09-11 07-02 05-04 03-06 01-08 12-10
10a. data 12-11 02-09 04-07 06-05 08-03 10-01
11a. data 11-02 09-04 07-06 05-08 03-10 01-12

DE CATORZE EQUIPS
1ª. data 01-03 12-05 10-07 08-09 06-11 04-13 14-02
2ª. data 03-14 05-01 07-12 09-10 11-08 13-06 02-04
3ª. data 03-05 01-07 12-09 10-11 08-13 06-02 14-04
4ª. data 05-14 07-03 09-01 11-12 13-10 02-08 04-06
5ª. data 05-07 03-09 01-11 12-13 10-02 08-04 14-06
6ª. data 07-14 09-05 11-03 13-01 02-12 04-10 06-08
7ª. data 07-09 05-11 03-13 01-02 12-04 10-06 14-08
8ª. data 09-14 11-07 13-05 02-03 04-01 06-12 08-10
9ª. data 09-11 07-13 05-02 03-04 01-06 12-08 14-10
10ª. data 11-14 13-09 02-07 04-05 06-03 08-01 10-12
11ª. data 11-13 09-02 07-04 05-06 03-08 01-10 14-12
12ª. data 14-13 02-11 04-09 06-07 08-05 10-03 12-01
13ª. data 13-02 11-04 09-06 07-08 05-10 03-12 01-14

DE SETZE EQUIPS
1a data:

1-3

14-5

12-7

10-9

8-11

6-13

4-15

16-2

2a data:

3-16

5-1

7-14

9-12

11-10

13-8

15-6

2-4

3a data:

3-5

1-7

14-9

12-11

10-13

8-15

6-2

16-4

4a data:

5-16

7-3

9-1

11-14

13-12

15-10

2-8

4-6

5a data:

5-7

3-9

1-11

14-13

12-15

10-2

8-4

16-6

6a data:

7-16

9-5

11-3

13-1

15-14

2-12

4-10

6-8

7a data:

7-9

5-11

3-13

1-15

14-2

12-4

10-6

16-8

8a data:

9-16

11-7

13-5

15-3

2-1

4-14

6-12

8-10

9a data:

9-11

7-13

5-15

3-2

1-4

14-6

12-8

16-10

10a data:

11-16

13-9

15-7

2-5

4-3

6-1

8-14

10-12
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11a data:

11-13

9-15

7-2

5-4

3-6

1-8

14-10

16-12

12a data:

13-16

15-11

2-9

4-7

6-5

8-3

10-1

12-14

13a data

13-15

11-2

9-4

7-6

5-8

3-10

1-12

16-14

14a data:

16-15

2-13

4-11

6-9

8-7

10-5

12-3

14-1

15a data:

15-2

13-4

11-6

9-8

7-10

5-12

3-14

1-16

CALENDARIS PLANTILLES ESPECIALS PER A 6, 8, 10 I 12 EQUIPS,
VALENT ELS RESULTATS DE PARTITS ANTERIORS
6 EQUIPS
1ª Jornada:

2ª jornada:

3ª Jornada:

4ª Jornada:

1–6
2–5
3–4

5–1
4–2
6–3

1–4
2–6
3–5

6-1
5-2
4-3

5ª Jornada:

6ª jornada:

1-5
2-4
3-6

4-1
6-2
5-3

============================================================

8 EQUIPS
1ª Jornada:

2ª jornada:

3ª Jornada:

4ª Jornada:

1–8
2–7
3–6
4–5

7–1
6–2
5–3
8–4

1–6
2–5
3–8
4–7

5-1
8-2
7-3
6-4

5ª Jornada:

6ª jornada:

7ª Jornada:

8ª Jornada:

8-1
7-2
6-3
5-4

1-7
2-6
3-5
4-8

6-1
5-2
8-3
7-4

1-5
2-8
3-7
4-6

============================================================
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10 EQUIPS
1ª Jornada:

2ª jornada:

3ª Jornada:

4ª Jornada:

1 – 10
2–9
3–8
4–7
5–6

9–1
8–2
7–3
6–4
10 –5

1–8
2–7
3–6
4– 10
5–9

7 -1
6 -2
10- 3
9 -4
8- 5

5ª Jornada:

6ª jornada:

7ª Jornada:

8ª Jornada:

1–6
2 - 10
3- 9
4- 8
5- 7

10 – 1
9- 2
8- 3
7- 4
6- 5

1–9
2-8
3-7
4-6
5 - 10

8- 1
7- 2
6- 3
10 - 4
9- 5

9ª Jornada:

10ª jornada:

1- 7
2–6
3– 10
4– 9
5– 8

6- 1
10 – 2
9– 3
8–4
7–5

============================================================

12 EQUIPS
1ª Jornada:

2ª jornada:

3ª Jornada:

4ª Jornada:

1 – 12
2 – 11
3 – 10
4–9
5–8
6–7

11 – 1
10 – 2
9–3
8–4
7–5
12 –6

1 – 10
2–9
3–8
4–7
5 – 12
6 – 11

9- 1
8 -2
7 -3
12 - 4
11 - 5
10 - 6

5ª Jornada:

6ª jornada:

7ª Jornada:

8ª Jornada:

1–8
2–7
3 - 12
4 - 11
5 - 10
6- 9

7–1
12 – 2
11 - 3
10 - 4
9- 5
8- 6

12 – 1
11 – 2
10 - 3
9-4
8-5
7-6

1 - 11
2 - 10
3- 9
4- 8
5- 7
6 - 12
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9ª Jornada:

10ª jornada:

11ª Jornada:

12ª Jornada:

10 – 1
9– 2
8- 3
7- 4
12 - 5
11 - 6

1–9
2–8
3- 7
4 - 12
5 - 11
6 - 10

8–1
7–2
12 - 3
11 - 4
10 - 5
9-6

1-7
2 - 12
3 - 11
4 - 10
5- 9
6- 8

NORMA 181. Els sorteigs de les competicions hauran de seguir estrictament allò que
és especificat a les Normes de cadascuna de les competicions, llevat del cas
d’aquelles competicions on per diferències en quant al nombre d’equips inscrits quan
es va fer la Norma de la competició i als realment participants (a causa de renúncies
de participació, desqualificacions o noves inscripcions), la pròpia Norma de la
competició permeti canvis en quant al sistema de competició o als criteris de
distribució de grups.
Tots els equips tindran dret a demanar el nombre de plantilla que desitgin dintre del
nombre concret d’equips que composen el grup. Aquest dret s’exercirà bé
mitjançant la presència física a la reunió convocada del sorteig, bé mitjançant
escrit que ha d’obrar en poder del Servei Administratiu de la FCH amb
anterioritat a la realització de l’esmentada reunió de sorteig.
Un cop demanats els nombres de la plantilla per part dels equips i, en el cas de què
dos o més equips hagin sol·licitat el mateix nombre, es procedirà a sortejar el
nombre de plantilla en qüestió entre els implicats, en el ben entès que un
mateix equip només podrà participar en un únic sorteig de nombre. La única
excepció a aquest cas serà quan dos o més equips que hagin participat en un
sorteig de nombre de plantilla tornin a demanar un mateix nombre de plantilla que no
hagi estat demanat prèviament per cap equip.
A les primeres fases de les competicions de les Copes Catalanes de qualsevol
categoria un equip podrà demanar el canvi de grup assignat per així poder
veure satisfeta la seva petició de nombre de plantilla sempre que no perjudiqui
a tercers equips i que sigui acceptat unànimement pels assistents a la reunió
del sorteig.
A les competicions on la Normativa especifiqui que la distribució d’equips en els
grups fixats es farà seguint uns determinats criteris ( proximitat geogràfica, caps de
sèrie, que no hagin competit entre ells a les fases anteriors, etc.), la Federació
Catalana d’Handbol farà una proposta de distribució d’equips que només
podrà ser modificada parcialment a proposta dels assistents a la reunió del
sorteig, sempre que aquesta modificació no perjudiqui a tercers equips i que sigui
unànimement acceptada pels assistents a la reunió dels sorteig. En el cas de
desacord manifest i unànime a la proposta de distribució feta per la FCH per part
dels equips assistents a la reunió del sorteig, s’acceptarà a debat altres propostes de
distribució i s’aprovaran sempre que siguin acceptades unànimement pels
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assistents a la reunió del sorteig. Si tampoc existeix acord unànime dels
assistents, es procedirà a fer la distribució dels equips per sorteig pur.
Un cop finalitzada la reunió del sorteig no es podrà fer cap modificació al resultat del
mateix que afecti directament els equips implicats.
Capítol 2n. Normativa i criteris de Classificació
NORMA 182. La classificació s’establirà d'acord amb el major nombre de punts
obtinguts per a cada equip, tenint-se en compte la següent taula de puntuació:
Partit guanyat: 2 punts
Partit empatat: 1 punt per a cada equip
Partit perdut: 0 punts
Els equips anomenats sense “drets esportius”, que prèvia autorització dels Òrgans
Jurisdiccionals de la FCH, prenguin part en alguna competició organitzada per la
Federació Catalana d’Handbol, no podran proclamar-se campions, ni assolir cap lloc
d’ascens a una categoria superior, ni classificar-se per a posteriors fases de
competició. En relació al sistema de puntuació d’aquests equips en qüestió, a la
finalització de qualsevol fase es donaran per perduts els seus partits pel resultat de
10–0 o 0–10, en funció dels partits jugats com a locals o com a visitants.
En cas d'empat entre dos o més equips, els criteris de classificació seran els
establerts als següents articles:
Capítol 3r. Classificació lineal
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:
a) Els equips que d'acord amb la normativa de la competició assoleixin l'ascens a la
categoria superior no perdran mai el dret a l'ascens.
b) Donat el cas que un equip descendeixi de categoria ocuparà la plaça de l'equip
classificat en últim lloc dels que no descendeixin per normativa (mai afectarà, doncs,
els equips que hagin ascendit).
c) En el cas que un equip pugi de categoria, ocuparà la seva plaça el primer
classificat dels equips que havien descendit.
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.
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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.
En el cas d'haver-se jugat diferent nombre de partits, el coeficient per assolir els tres
primers apartats s’obtindrà dividint els nombres a considerar entre el nombre de
partits jugats per cada equip:
1.- Punts dividit pel número de partits jugats.
2.- Diferència de gols a favor i en contra dividit pel número de partits jugats.
3.- Major nombre de gols marcats dividit pel número de partits jugats.
NORMA 184. Sistema de Lliga a una sola volta.
a) Entre dos equips:
1r.- Resultat del partit jugat entre ambdós equips exclusivament.
2n.- Major diferència de gols amb la intervenció de tots els equips que participen a la
competició.
3r.- Major nombre de gols marcats intervenint tots els equips.
4rt.- Millor quocient general resultant de dividir la suma de gols a favor entre la de
gols en contra, amb la intervenció de tots els equips.
5è.- Millor quocient resultant de dividir la suma de gols a favor entre la de gols en
contra dels obtinguts entre els equips empatats.
6è.- En el cas poc probable de que persisteixi l'empat, se celebrarà un partit de
desempat a camp neutral, amb les pròrrogues reglamentàries, i si fos precís amb la
resolució posterior reglamentàriament establerta.
b) Entre més de dos equips:
En els casos en el que es produeixi empat entre tres o més equips, es mantindran
els criteris establerts a continuació, fins que hi hagi 2 equips empatats. Quan es
produeixi aquesta circumstància, es passarà al criteri d’empat entre dos equips.
1r.- Punts resultants en una classificació particular entre els equips empatats.
2n.- Major diferència de gols entre ells exclusivament.
3r.- Major diferència de gols intervenint la resta d’equips.
4rt.- Major nombre de gols marcats intervenint exclusivament els equips empatats.
5è.- Major nombre de gols marcats per tots els equips que intervenen a la
competició.
Reglament de Partits i Competicions 2017-2018

Página 62

6è.- Millor quocient general de la competició resultant de dividir la suma de gols a
favor entre la de gols en contra.
NORMA 185. Sistema de Lliga a doble volta:
a) Entre dos equips:
1r.- Major diferència de gols, segons el resultat dels partits jugats per ambdós equips
entre ells exclusivament.
2n.- Major diferència de gols amb la intervenció de tots els equips que participen en
la competició.
3r.- Major nombre de gols marcats intervenint tots els equips.
4rt.- Millor quocient resultant de dividir la suma de gols a favor entre la de gols en
contra dels obtinguts entre els equips empatats.
5è.- Millor quocient general resultant de dividir la suma de gols a favor entre la de
gols en contra, amb la intervenció de tots els equips.
6è.- En el cas poc probable de que persistís l'empat, se celebrarà un partit de
desempat a camp neutral i amb les pròrrogues reglamentàries.
c) Entre més de dos equips:
En els casos en el que es produeixi empat entre tres o més equips, es mantindran
els criteris establerts a continuació, fins que hi hagi 2 equips empatats. Quan es
produeixi aquesta circumstància, es passarà al criteri d’empat entre dos equips.
1r.- Punts resultants en una classificació particular entre els equips empatats.
2n.- Major diferència de gols entre ells exclusivament.
3r.- Major diferència de gols intervenint la resta dels equips.
4rt.- Major nombre de gols marcats intervenint exclusivament els equips empatats.
5è.- Major nombre de gols marcats per tots els equips que intervingueren a la
competició.
6è.- Major quocient general de la competició resultant de dividir la suma de gols a
favor entre la de gols en contra.
NORMA 186. En el cas de que un dels dos equips empatats hagués estat sancionat
per participació incorrecte, per incompareixença o retirada, la classificació d'aquest
es resoldrà a favor de l'equip no infractor.
NORMA 187. Sistema d’eliminatòria a Play-Off.
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En aquest cas, el guanyador d'aquesta eliminatòria vindrà determinat pel nombre de
victòries que en cada cas es determini, essent sempre imparell el nombre màxim de
partits a disputar.
Quan un equip hagi aconseguit el nombre de victòries determinat per declarar-lo
guanyador de l’eliminatòria, no caldrà que es disputin més partits de la sèrie en
qüestió.
Cap partit pot acabar en empat, resolent-se aquests tot seguint el sistema de
desempat establert a la norma 186 “Sistema d’eliminatòria a partit únic”.
A les competicions que es juguin sense fase final pel sistema d’eliminatòries (PlayOff) l'ordre classificatori final d'aquesta competició es realitzarà pels resultats del
Play-Off. A mesura que els equips siguin eliminats quedaran ordenats en funció de la
seva classificació a la fase regular de la Lliga.
Es proclamarà Campió de Lliga l'equip que guanyi el PLAY-OFF FINAL en el que es
disputa el títol.
NORMA 188. Sistema d’eliminatòria a doble partit:
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 en el conjunt de l’eliminatòria s'atendran els següents criteris
en l'ordre que a continuació figura:
1.- Diferència de gols.
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.
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.
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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:
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 antisportiu 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.
Capítol 4t Delegat Federatiu
NORMA 190. El Delegat Federatiu podrà ser nomenat pels partits, d'ofici o a
sol·licitud de qualsevol dels Clubs contendents. Quan ho instessin els Clubs, la
sol·licitud haurà de tenir entrada a la FCH, cinc (5) dies abans de la celebració del
partit de que es tracti. Les despeses que es produeixin per l’assistència al partit
d'aquest delegat, aniran a càrrec del Club sol·licitant.
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Els club que sol·liciti la presència d'un Delegat Federatiu, haurà d'abonar la quantitat
que per aquest concepte esdevingui, en el termini màxim de 10 dies comptats a
partir de la recepció de la comunicació oficial de l'import per part de la FCH.
S'estableixen uns drets assenyalats a la Normativa General de Competicions de la
FCH, a comptar des de la seu de la FCH o des de la Delegació Territorial a on
pertanyi el Delegat Federatiu, més les despeses justificades d'autopistes o similars.
En cas d'incompliment de la present normativa, no es nomenarà nou Delegat
Federatiu al club infractor fins que no faci l'abonament de l'import degut,
independentment de les altres possibles sancions que reglamentàriament poguessin
derivar-se.
L'informe escrit del delegat federatiu, constituirà l'element probatori prioritari que
hagin de tenir en compte els Òrgans Jurisdiccionals per la resolució que adopti en el
seu dia, sobre els fets sotmesos a la seva decisió.
La designació del Delegat Federatiu haurà de ser acordada pels Òrgans
Jurisdiccionals amb la deguda antelació i la persona designada rebrà el seu
nomenament per escrit, signat pel President i el Secretari de l’Òrgan Jurisdiccional.
NORMA 191. Seran funcions del Delegat Federatiu, a fases de sectors, finals i
competicions per sistema de concentració les que a continuació es detallen:
* Recepció de la documentació oficial del campionat (nomenament, reglamentació,
calendari oficial, impresos oficials d'informes, etc).
* Revisar les llicències federatives de jugadors/es i/o oficials així com els documents
que hagin de presentar segons les Bases de la competició.
* Prendre les decisions sobre la participació o no de jugadors i oficials segons la
reglamentació especifica del campionat, i d'acord amb la documentació presentada.
* Presidir la reunió tècnica de la competició, prenent les mesures precises segons la
problemàtica que en cada cas es plantegi, tenint en compte la reglamentació
específica.
* Elaborar l'imprès de vestimenta esportiva que utilitzarà cada equip durant la
competició una vegada que s'hagin posat d'acord entre ells o aplicar la
reglamentació en cas contrari.
* Revisar la/es instal·lació/ns esportiva/es, (terreny de joc, vestuaris, accessos, etc) i
indicar les deficiències i/o necessitats perquè siguin contrarestades.
* Realitzar cada dia les designacions arbitrals per a cada partit en cas de que el
Comitè Tècnic d’Àrbitres no ho hagi especificat anteriorment.
* Atendre i resoldre les possibles consultes d'ordre competitiu o organitzatiu que
puguin presentar els àrbitres dels partits.
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* Prendre les decisions precises sobre possibles canvis de programació que puguin
sorgir, tenint en compte en qualsevol cas la programació vigent.
* Presenciar la totalitat dels partits, preferentment des de la taula d'anotadorscronometradors, col·laborant amb aquests i vetllant per la deguda imparcialitat i
perquè es compleixi la reglamentació.
* Elaborar les classificacions oficials diàries i informar als equips d'aquestes, així
com a la Federació Territorial seu de la competició.
* Comunicar a la FCH (telèfon o fax) els resultats de cada jornada i la classificació
diària només finalitzar els partits.
* Recollir diàriament les actes oficials de cada partit i lliurar-les a la FCH el dia
següent de la finalització de la competició.
* Actuar per delegació, en cas de que no sigui nomenada una altra persona, com a
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva prenent les mesures que en cada cas
correspongui d'acord amb el present Reglament de Partits i Competicions,
Reglament de Règim Disciplinari, i demés normes vigents, havent d'elaborar una
acta on figurin els acords i les sancions específiques, de la qual han de tenir
fotocòpia tots els equips participants al dia següent de la reunió.
* Representar la FCH a tots els actes oficials que se celebrin, llevat que la Junta
Directiva nomenés a un directiu per aquestes funcions o assistís a la competició el
President o algun dels Vice-presidents de la FCH.
* Elaborar diàriament els informes arbitrals o encomanar aquesta missió al President
del Comitè d’Àrbitres de la demarcació seu del campionat o persona qualificada per
al desenvolupament d'aquesta funció, en cas que el Comitè Tècnic d’Àrbitres no
designi una altra persona per al compliment d'aquesta comesa.
* Enviar pel procediment d’urgència o lliurar tota la documentació a la FCH, una
vegada finalitzada la competició:
- Original actes partits ( Comitè de Competició i Disciplina Esportiva)
- Classificacions diàries i final.
- Informe tècnic de jugadors/es destacats/des (Comitè Tècnic).
- Originals actes reunions Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva.
* Elaborar un informe per escrit del desenvolupament de la competició, exposant les
possibles incidències que hagin sorgit durant l'activitat.
* Informar els Òrgans Jurisdiccionals sobre afers concrets d'aquesta, si l'esmentat
òrgan així ho requerís.
NORMA 192. Seran funcions del Delegat Federatiu (partit únic), les que a
continuació es detallen:
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* Recepció de la documentació oficial (llistat de participants, nomenament oficial,
etc).
* Revisar la instal·lació esportiva (terreny de joc, vestuaris, accessos, etc), i indicar
les deficiències i/o necessitats perquè siguin contrarestades.
* Prendre la decisió en darrera instància sobre la participació o no de jugadors/es i
oficials segons la Reglamentació específica del campionat i d'acord amb la
documentació presentada.
* Presenciar el partit preferentment des de la taula d'anotador-cronometrador,
col·laborant amb aquests i vetllant per la deguda imparcialitat i perquè es compleixi
la reglamentació.
* Resoldre en darrera instància els possibles problemes d'ordre tècnic o competitiu
que puguin sorgir.
* Comunicar a la FCH (telèfon, fax o correu electrònic) el resultat del partit i les
incidències destacables, si n'hi hagués, només finalitzar el partit.
* Elaborar per escrit un informe detallat del desenvolupament del partit, especificant
amb meticulositat les incidències que hagin sorgit, i fer arribar aquest informe als
Òrgans Jurisdiccionals.
* Representar la FCH, llevat que la Junta Directiva nomenés a un directiu per
aquesta funció, o assistís al partit el President o algun dels Vice-presidents de la
FCH.
* Atendre i resoldre les possibles consultes d'ordre competitiu o organitzatiu que
puguin plantejar els àrbitres del partit.
* Enviar, pel procediment d’urgència, els justificants de despeses corresponents.
TITOL X. NORMATIVA DE L'ACTUACIO ARBITRAL ALS PARTITS
Capítol 1r. Autoritat dels Arbitres
NORMA 193.. Durant els partits, les decisions dels àrbitres són inapel·lables i els
jugadors/es, oficials directius i públic estan obligats a recolzar-los acatant les seves
decisions, sense cap protesta ni discussió extraesportiva.
NORMA 194. Són competències dels àrbitres les establertes al Reglament Oficial de
Joc, editat per la Federació Internacional d'Handbol (IHF) i el que es disposa en
aquest Reglament de Partits i Competicions, així com les que es poguessin
determinar a les normatives específiques de cada competició.
NORMA 195. Els àrbitres en situació activa, sigui quina sigui la seva categoria,
depenen de la FCH i amb independència dels nomenaments que se’ls pugui
designar pel Comitè Tècnic d’Àrbitres, a nivell de competicions estatals pels que
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ostentin tal categoria, tots estan obligats a cooperar a les respectives competicions
d'àmbit nacional o territorial.
a) En conseqüència, no podran rebutjar un nomenament d’actuació si no és per
causes de força major, que hauran de provar conforme a dret, circumstància que han
de comunicar immediatament al seu Comitè Territorial o al Comitè Tècnic d’Àrbitres
si el nomenament correspongués a competicions estatals.
b) Si la renúncia d'un àrbitre, o la impossibilitat d'arbitrar, es conegués tan a darrera
hora que no fos possible avisar amb temps a qui li correspongués substituir-lo, el
Comitè competent procurarà per tots els mitjans nomenar al substitut,
independentment de la categoria a la que pertanyi.
c) Quan per qualsevol circumstància no s'haguessin fet els nomenaments dels
àrbitres pel Comitè corresponent, o els nomenats no es presentessin o no poguessin
actuar, es procedirà com segueix:
1.- Si de la parella designada només es presenta un d'ells, i es trobés present un
àrbitre de la mateixa categoria, es sol·licitarà el seu concurs per completar la seva
parella, de negar-se aquest o no haver-hi cap present, dirigirà el partit el designat
que s’hagués presentat.
També‚ és podrà admetre el concurs d'un àrbitre present de superior o inferior
categoria, si existeix previ acord entre ambdós Clubs. De no haver-ne, actuarà
només l'àrbitre presentat.
2.- De no presentar-se cap dels àrbitres designats, i no es trobessin presents àrbitres
de la categoria del partit, aquest es suspendrà, a no ser que existeixi previ acord dels
Clubs contendents sobre la persona o persones que puguin dirigir el partit, amb
l'apercebiment de què no podrà presentar-se cap reclamació sobre l’actuació de la
persona escollida. El previ acord entre els Clubs haurà de formalitzar-se per escrit
abans d'iniciar-se el partit, recollint-se en aquest la signatura dels oficials
responsables i capitans d’ambdós equips.
d) Si durant el partit s'indisposés sobtadament un àrbitre, el finalitzarà l'altre. Si
s'indisposessin els dos àrbitres, es procedirà d'acord amb el que s'estableix al punt 1
i 2 de l'apartat anterior d'aquesta mateixa norma.
NORMA 196. La presumpció de parcialitat d'un àrbitre durant el partit no dóna dret
als jugadors/es oficials d'un Club a protestar ni discutir les seves resolucions al
terreny de joc. L'autoritat esportiva a qui competeixi incoarà l’oportú expedient per a
la resolució que correspongui.
Capítol 2n. Direcció dels Partits
NORMA 197. D’acord amb l’establert a les “Regles de Joc, apartat 17-1” l’equip
arbitral estarà composat per dos (2) àrbitres que han de dirigir els partits i els seus
auxiliars (anotador i cronometrador); tot això, sempre i quan els recursos humans del
Comitè Català d’Àrbitres ho permetin o s’hagi acordat en una assemblea, el nombre
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d’àrbitres i/o anotadors/cronometradors, que hauran de dirigir els partits en
cadascuna de les competicions.
NORMA 198.. Els nomenaments dels àrbitres que hagin de dirigir partits de les
competicions de Copa Catalana Sènior Masculina “Gonzalo Usero”, Lliga Catalana
Sènior Masculina “Antonio Lázaro”, Primera Catalana Sènior Masculina i Segona
Catalana Sènior Masculina, així com els de totes les competicions que organitzi la
FCH i que es disputin a l’àmbit de Catalunya, els designarà el Comitè Català
d’Àrbitres de la FCH.
Sense la designació o nomenament exposat, cap col·legiat en actiu podrà dirigir
partits d'handbol, llevat dels casos de força major que contemplen aquest Reglament
de Partits i Competicions.
NORMA 199. Els àrbitres dels partits tenen l’OBLIGACIÓ INELUDIBLE de fer arribar
l'acta dels partits a la FCH el més aviat possible i pel procediment més ràpid, o
lliurar-les en mà al dia següent als locals de la FCH conforme la normativa vigent.
Per la tasca de divulgació en Premsa, Ràdio i Televisió, els àrbitres tenen
l’OBLIGACIÓ INELUDIBLE de comunicar a través del web de la FCH, correu
electrònic o per fax, i només finalitzar el partit a la FCH, el resultat del partit
que hagin dirigit, havent d'utilitzar els medis que es comunicaran expressament.
Quan els àrbitres d'un partit no enviïn l'acta d'aquest, en temps i forma o no
comuniquin t el resultat del partit, com és preceptiu, s'informaran als Òrgans
Jurisdiccionals, perquè procedeixi d'acord amb les Normes.
Capítol 3r. Actes, informes i protestes
NORMA 200. De tots els partits de campionat o competició oficial que se celebrin,
els àrbitres hauran d'estendre acta, signada per ells i pels oficials responsables de
cada equip, que hauran de figurar obligatòriament a l'acta. Les actes s'estendran a
l'imprès oficial i es signaran abans de l'inici del partit, un cop relacionats els jugadors
i oficials que puguin estar al terreny de joc, podent a més a més ser signades al
finalitzar aquest pels oficials responsables de cada equip en el supòsit de que hi
hagués incidències.
Si als àrbitres els sorgissin dubtes sobre si la llicència d'algun o d'alguns dels
jugadors/es i oficials no reunissin els requisits necessaris per acreditar la seva
validesa o vigència, així ho expressaran a l'acta, fent constar els noms i cognoms
dels afectats i Document Nacional d'Identitat o Passaport d'aquests, els quals
signaran a continuació.
En cas de no presentar-se la llicència d'algun dels jugadors/es i oficials, es
complimentaran així mateix els tràmits anteriors, prèvia identificació de l'interessat o
interessats que, necessàriament, hauran de presentar el Document Nacional
d'Identitat o Passaport, consignant el seu número a l'acta del partit i document oficial
de la Federació corresponent que certifiqui la tramitació de la llicència en el cas de
tenir-lo en el seu poder l'equip a que pertanyi, sense aquest requisit no seran
autoritzats a alinear-se.
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El jugador/a i/o oficial que s’alineí sense la corresponent autorització, incorri en
alineació indeguda.
NORMA 201. Així mateix, els àrbitres consignaran a les actes sumàriament, però
amb absoluta claredat, tots els incidents que passin durant el partit i amb relació al
seu desenvolupament, especialment els casos de faltes contra l'autoritat arbitral,
agressions o ofenses entre o contra els jugadors/es, oficials i públic; determinacions
adoptades, descomptes de temps i pròrrogues, etc., limitant-se a referir, breument,
els fets però abstenint-se de qualificar-los. En els casos d’agressions entre
jugadors/es i oficials tindran en compte assenyalar de qui parteix la iniciativa,
distingint aquesta de la falta que ha de considerar-se. Els auxiliars dels àrbitres que
observin faltes dels jugadors/es i oficials que no hagin estat vistes pels àrbitres, les
posaran immediatament en coneixement d'aquests.
NORMA 202. Quan els incidents al·ludits al paràgraf anterior es produïssin en un
partit amistós, els àrbitres procediran exactament igual que si es tractés de
competició oficial.
Sempre que amb ocasió d'un partit oficial els àrbitres apreciessin que el públic o els
partidaris d'un dels equips s'hagin produït de manera greument incorrecta o exercit
coacció manifesta d'un dels equips en benefici de l'altre; que el terreny de joc oferís
defectes reglamentaris que es poguessin traduir en perill pels jugadors/es; que
existeixin deficiències al vestuari dels àrbitres; que els directius no hagin respectat, i
en cas precís, emparat la seva autoritzat; que els auxiliars no l'hagin secundat lleial o
imparcialment; o que es produís qualsevol fet de natura anàloga, ho consignaran a
l'acta, o, a falta d'espai disponible, faran en ella una sumària al·lusió als fets,
remetent-se a l'annex que, amb l'acta hauran d'enviar a la Federació corresponent
dins del mateix terme que assenyala el present Reglament de Partits i Competicions.
Constitueix l'acta, i en el seu cas l'annex dels àrbitres, una de les bases fonamentals
i medi documental necessari per a les decisions que hagin d'adoptar els Òrgans
Jurisdiccionals.
Les declaracions dels àrbitres i delegats federatius, que es formulin per escrit, es
presumeixen certes, llevat error materialment manifest o provat pels òrgans
competents.
Es indispensable el rigorós compliment del que es disposa en relació a la redacció
d'aquests documents pels àrbitres, i, per tant, sempre que aquests deixin de
consignar actes dels quals han de donar coneixement en virtut del que es disposa en
aquest article i en el darrer, i si s'apreciés a judici dels Comitès corresponents, que
mereixessin ser assenyalats, o que no fossin degudament sancionats al terreny de
joc, els àrbitres seran castigats segons el que disposi el Reglament de Règim
Disciplinari.
Igualment, els àrbitres hauran de fer constar a l'Acta de partit el número de dorsal
d'aquells jugadors de cada un dels equips que presentin llicències de categories
inferiors, indicant la categoria de l'equip a que pertanyin, número de llicència i data
de naixement de cadascun d'ells.
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NORMA 203. Als partits de competició nacional estendran l'original i tres còpies de
les actes. L'original es remetrà al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la
Federació Catalana d'Handbol; la primera còpia al Comitè Tècnic d’Àrbitres, la
segona còpia a l'equip esmentat en primer lloc i la tercera a l'equip esmentat en
segon lloc.
NORMA 204. Els àrbitres lliuraran als Clubs la còpia de l'acta que els correspongui a
l’acabament dels partits, sempre que els incidents que en aquesta s'hagin de
consignar o els esdevinguts en ells mateixos no justifiquin d'abstenir-se de fer-ho, i
enviaran les demés als seus respectius destins pel procediment d’URGÈNCIA,
segons el que es disposa en aquest reglament, un cop finalitzat el partit, o
lliuraran en mà dins de les vint-i-quatre (24) hores següents a la Federació. De
les actes s'expediran, per qui correspongui, tantes còpies com es demanin per les
autoritats federatives. Quan per causes justificades, les actes no és lliurin pels
àrbitres a l’acabament del partit, hauran de fer-les arribar en poder dels clubs
interessats dins del mateix dia.
No obstant, i sempre i quan es justifiqui degudament davant l’òrgan competent la
impossibilitat de lliurar l'acta, annex i/o informe ampliador, als Clubs interessats en
els terminis indicats en els paràgrafs anteriors, els àrbitres avançaran una còpia per
mitjà de fax als Clubs contendents, i els originals d'aquesta còpia els enviaran pel
medi més ràpid i en el termini màxim de vint-i-quatre hores.
Pel que hauran de tenir sempre les dades de correspondència de cada un dels
Clubs participants al partit que han d'arbitrar.
NORMA 205. Els oficials responsables dels equips tenen dret a formular a l'acta
protestes o denúncies sobre la situació legal dels jugadors/es, mal estat del terreny
de joc, marcatge d'aquest, conducta del públic, etc., per mediació dels àrbitres que
les redactaran de manera clara però breu, signant els reclamants al peu d'aquestes
diligències, excepte el que es preveu a les normes següents.
NORMA 206. Quan un club ho consideri procedent, podrà aixecar informe sobre els
incidents que s'haguessin produït, ratificar les pròpies reclamacions a l'acta o
contestar les del contrari, si així ho estima oportú, mitjançant escrit dirigit al Comitè
de Competició i Disciplina Esportiva, dins de les quaranta-vuit (48) hores següents a
la finalització del partit, i en el que exposarà d'una manera objectiva, i en termes
absolutament correctes les errades o deficiències de qualsevol ordre en què, al seu
entendre, hagin incorregut els àrbitres, ampliant, si així ho estima necessari, els
detalls de les incidències ocasionades durant el partit.
NORMA 207. Les reclamacions dels clubs en relació amb les incidències de partits
en els que no hagin intervingut directament hauran d'obrar en poder del Comitè de
Competició i Disciplina Esportiva dins dels set (7) dies següents a la data de
celebració del partit a què la protesta es refereixi. Transcorregut el termini indicat no
s’admetrà protesta ni reclamació de cap mena.
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Expirat el termini establert, no es podran presentar noves protestes ni denúncies, ni
referir-se a altres fets que els on hi constin a l'acta o a l'informe dels àrbitres, o en
l’ampliació del que preceptivament hagi formulat el Club reclamant.
TITOL XI. PARTITS INTERNACIONALS O INTERAUTONÒMICS I
EQUIP AUTONÒMIC
NORMA 208.. La Junta Directiva de la Federació Catalana d'Handbol, d'acord amb
les Federacions d'altres països i altres federacions dins de l'àmbit estatal i prèvia
autorització dels organismes esportius i autoritats superiors, pot concertar els partits
internacionals o interautonòmics que estimi convenients, i en la seva virtut adaptarà
els calendaris de competicions nacionals a aquestes circumstàncies.
NORMA 209.. La FCH podrà organitzar competicions conjuntes amb altres
federacions.
NORMA 210. A més a més de les dates del calendari indicades a la norma anterior,
la Federació Catalana d'Handbol podrà utilitzar els dies laborables que el seu Comitè
Tècnic consideri necessaris, i que anunciarà amb la mateixa antelació prevista en
l'esmentat precepte per verificar revisions, concentracions, proves preparatòries i
entrenaments per grups o partits de conjunt dels jugadors seleccionats.
NORMA 211. Tots els Clubs federats tenen l’obligació de cedir els seus terrenys de
joc a la Federació Catalana d'Handbol quan aquesta disposi d'ells per a partits
internacionals o interautonòmics, de preparació o entrenament de l'equip autonòmic
o altres semblants organitzats oficialment per ella, sense dret a altre compensació
que la que suposi l'import de les despeses que porti implícita la utilització de les
instal·lacions, com el personal, serveis, etc.
NORMA 212. Tots els àrbitres amb llicència en vigor tenen l’obligació de participar
als partits oficials amistosos o d'entrenament dels Equips Autonòmics per als que
siguin designats.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament de Partits i Competicions entrarà en vigor al dia següent de la
notificació de la seva aprovació definitiva.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades i sense cap valor totes les disposicions reglamentàries, normes,
circulars i bases de competició que s'oposin al que s'estableix en aquest Reglament
de Partits i Competicions.
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ÍNDEX TEMÀTIC REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS














































Ajornaments i suspensions de partits: norma 159 a la norma 168
Ajornaments per activitats de Seleccions Catalanes: norma 158
Ajudant d’entrenador: normes 61,62,63,64 i 65
Alineació sense llicències: norma 27
Annexes arbitrals: normes 202, 204
Àrbitres (habilitacions de llicència): norma 55
Auxiliar d’equip: normes 66 i 67
Baixes de jugadors: normes 21, 32, 33, 34 i 79
Canvis de jugadors defensa-atac: norma 138
Capacitat de la Junta Directiva per modificar la normativa: norma 13
Capitans d’equip: norma 131
Carència llicència d’entrenador: norma 57
Cessió de drets esportius: norma 16
Classes de competicions: normes 178,179 i 200
Classificacions lineals : norma 183
Clubs filials: norma 17
Competicions de les Delegacions Territorials: norma 14
Comunicació dels horaris dels partits: normes 153 a la 156
Criteris en cas de renúncies: normes 6, 7 i 8
Dates temporada oficial: norma 1
Delegat d’equip: norma 74
Delegat de camp: norma 75 i 76
Delegat Federatiu: normes 190 a la 192
Directiu: norma 77
Drets de formació: normes 80 a la 83
Durada dels partits: norma 134
Entrenadors: norma 52 a la 54
Equips cadets masculins i femenins: norma 102 a la 105
Equips homònims sèniors: norma 5
Equips infantils femenins i masculins: normes 106 a 108
Equips alevins femenins i masculins: normes 109 a 111
Equips inscrits i no participants: norma 22
Equips juvenils masculins i femenins: normes 97 a la 105
Equips sèniors femenins: norma 91 a la 96
Equips sèniors masculins: norma 84 a la 90
Equips sèniors o sense equips cadets o juvenils: norma 10
Equips sense drets esportius: norma 182
Estatuts dels clubs, obligació de tenir-ne: norma 4
Forces de Seguretat: norma 129
Franges horàries darrera jornada: norma 150
Fusions de clubs: norma 15
Habilitació de llicencia: normes 52 a 54
Horaris dels partits: norma 149 a la 156
Incompareixences d’equips: norma 174 a la 177
Incompliment comunicació d’horaris: norma 156
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Jornada Festiva: norma 157
Jugadors veterans: norma 84
Jugadores veteranes: norma 91
Llicències arbitrals: norma 78
Marcador de gols: norma 125
Mides i pes de les pilotes: norma 148
Nombre mínim de llicències per poder començar un campionat: norma 30
Nomenaments arbitrals: norma 198
Normativa arbitral: normes 193 a la 207
Normativa i criteris de classificació: normes 182 a 189
Numeració de les samarretes dels jugadors: norma 147
Obligatorietat de jugar íntegrament la competició: norma 8
Obligatorietat utilització de pavelló cobert: norma 113
Obligatorietat utilització pista alternativa: norma 113
Oficial d‘equip: norma 68 a la 73
Participació d’equips sense drets esportius: norma 141
Partits amistosos: norma 135
Partits internacionals: normes 208 i 211
Presència física de jugadors als partits, jugadors inscrits en acta: norma 142
Protocol oficial dels partits (salutació inicial i final): norma 133
Procés celebració de partits ajornats, sense mutu acord: norma 158
Prohibició de substàncies adhesives: norma 140
Prohibicions dels clubs respecte dels resultats dels partits: norma 173
Renúncies de participació: normes 3 i 6
Responsabilitat dels responsables dels equips durant els partits: norma 139
Responsabilitats dels clubs pel que fa al públic dels partits: norma 130
Retards en l’inici dels partits: norma 170
Retirades d’equips: normes 172 i 173
Retirades de tots els equips d’un club: norma 39
Sortejos de les competicions: norma 181
Suspensió d’un partit: normes 159 a 168
Termini d’al·legacions per part dels clubs: normes 206 i 207
Termini i normes de tramitació de llicències: normes 19, 24, 26, 29, 31, 36, 37 i
38
Terrenys de joc, característiques: normes 114 a la 132
Trànsfer internacional i llicència de jugador estranger: normes 40 a 48
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