HANDBOL FEMENÍ
REGLAMENT
Dates de competició:
• FASE 1 : dimecres 17 de novembre de 2021.
• FASE 2 : dimecres 16 de febrer de 2022
• Fase Final: dimecres 16 de març 2022.
Lloc:
·Fase 1
		

· POLIESPORTIU LLÍVIA

		

Carrer de l’Esport 3 , 17527 Llívia, Girona.
https://www.google.es/maps/place/Club+Poliesportiu+Puigcerd%C3%A0/
@42.4397397,1.9329939,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a57b9430
efe159:0x65c24779bb706fa!8m2!3d42.4397358!4d1.9351826?hl=es

· Fase 2
		

· POLIESPORTIU LLÍVIA

		

Carrer de l’Esport 3 , 17527 Llívia, Girona .
https://www.google.es/maps/place/Club+Poliesportiu+Puigcerd%C3%A0/
@42.4397397,1.9329939,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a57b9430
efe159:0x65c24779bb706fa!8m2!3d42.4397358!4d1.9351826?hl=es

· Fase Final:
		

· POLIESPORTIU LLÍVIA

		

Carrer de l’Esport 3 , 17527 Llívia, Girona .
https://www.google.es/maps/place/Club+Poliesportiu+Puigcerd%C3%A0/
@42.4397397,1.9329939,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a57b9430
efe159:0x65c24779bb706fa!8m2!3d42.4397358!4d1.9351826?hl=es

Organització I direcció tècnica:
• Universitat Ramon Llull i Universitat de Lleida
Universitats participants:
· UAB, UB, UdG, UdL, UPC, UPF, UVic, URL i URV

Sistema de competició:
En tota la competició, on hi hagi grups de 3, l’ordre de partits del mateix grup, el determinarà el resultat
del primer partit de grup, es fixarà l’horari del primer enfrontament i el perdedor d’aquest jugarà el següent
partit del grup.
Al finalitzar el temps de joc reglamentari es farà una tanda de penals a mort sobtada, és a dir, amb els
mateixos llançaments, el primer que falli perd.
• Fase 1: Els equips classificats a partir del 5è lloc cap a baix del curs 20-21 així com els equips que
no van participar en la darrera temporada.
GRUP A

UdL
UVIC

GRUP B
UPC
URV
URL

1r GRUP A vs 2n GRUP B
1r GRUP B vs 2n GRUP A

ELI 1
ELI 2

Els dos primers de cada grup realitzen una eliminatòria creuada per determinar en quin grup de la
Fase 2 s’incorporen. Els tercers de cada grup queden eliminats.
• Fase 2: Els quatre equips classificats del curs 20-21 i els dos equips classificats de la Fase 1 del
curs 21-22.
GRUP A

UB
UdG
guany ELI 2

GRUP B
UAB
UPF
guany ELI 1

Els dos primers classificats de cada grup passen a la Fase final i els tercers classificats de cada
grup queden eliminats.
• Fase final:
Semifinal 1
Semifinal 2
Final

Fase final
Primer del grup A contra segon del grup B
Primer del grup B contra segon del grup A
Guanyador semifinal 1 contra guanyador semifinal 2

Adaptacions del Reglament:
• Els partits de la fase prèvia, encreuaments i la semifinals seran de 2 parts de 15 minuts.
• Es disposarà d’un temps mort per equip i partit.
• Es podrà inscriure en acta un màxim 16 jugadors per partit.
• El número mínim de jugadors per començar el partit serà de 5.
• La puntuació serà de 2 punts per la victòria i 1 punt per l’empat
• La final es jugaran a temps complet.
• El temps d’espera màxim per començar un partit serà de 10 minuts
• Els partits eliminatoris no és realitzarà una prorroga en cas d’empat, és realitzarà directament una
tanda de 5 penals per equip. Si persisteix l’empat es segueixen llençant fins que un dels dos equips
no marqui amb el mateix nombre de penals llençats, “mort sobtada”. Primer han de llençar els penals
tots els jugadors que han acabat el partit al camp.
Normativa de desempats
• Empat a punts entre dos equips al final de la lliga de classificació
S’aplicaran els criteris següents i en l’ordre establert a continuació:
1. Resultat del partit jugat entre els dos equips; si persisteix l’empat.
2. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en contra de
tots els partits jugats pels equips implicats (lliga a 1 volta); si persisteix l’empat.
3. Major nombre total de gols/punts marcats/anotats en la lliga; si persisteix l’empat.
4. Per menys sancions sobre l’equip i/o jugadors.
5. La tanda de penals directe entre tots 2 equips.
6. Per sorteig (que realitzarà la universitat coordinadora).
• Empat a punts entre tres o més equips al final de la lliga de classificació
S’aplicaran els criteris següents i en l’ordre establert a continuació:
1. Resultats dels partits jugats entre els equips implicats (nova classificació on es computen
només els resultats obtinguts entre ells); si persisteix l’empat entre alguns dels equips.
2. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en contra en
contra dels partits jugats entre els equips implicats; si persisteix l’empat entre alguns dels equips.
3. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en contra de
tots els partits jugats pels equips implicats; si persisteix l’empat entre alguns dels equips.
4. Major nombre total de gols/punts marcats/anotats en la lliga; si persisteix l’empat entre alguns
dels equips.
5. Per menys sancions sobre l’equip i/o jugadors.
6. Per sorteig (que realitzarà la universitat coordinadora).

Protocol de seguretat:
• Tenir la pauta complerta de vacunació o bé test d’antígens de com a màxim 48 hores..
• Cal presentar el certificat de responsabilitat.
• Minimitzar els contactes amb altres equips i altres persones de l’organització.
• Durant el procés d’accés a la instal·lació es mantindrà una distància de seguretat de 2 metres evitant
les aglomeracions a l’entrada.
• Respectar els canals d’entrada i sortida de les instal·lacions esportives i totes les seves normes.
• Desinfecció de mans amb hidrogel o solució hidroalcohòlica.
• Mascareta obligatòria a tota la instal·lació esportiva fins a l’hora de la competició.
• Al iniciar el partit els jugadors que estiguin competint no cal que portin la mascareta.
• Mascareta obligatòria a tots els components de la banqueta.
• No es poden compartir aigües, cada esportista/equip es portarà les seves aigües.
• Cada equip portarà les seves pròpies pilotes per l’escalfament.
Assegurança/Atenció mèdica:
• Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva
universitat. Cada universitat es farà responsable de tenir cura que les participants que la representin
tinguin la corresponent assegurança i de disposar durant les competicions dels mitjans humans i/o
materials per fer-se càrrec dels seus/ves participants en cas de sinistre.

