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XVI TROBADA MINI HANDBOL 

 
DATA: 5 de maig de 2019 

LLOC: Poliesportiu Can Titó Vilanova Del Camí 

HORARI: 9:00h a 14:00h 

INSCRIPCIÓ: Gratuïta. Fins al 29 d’abril 

CATEGORIES: Prebenjamí, benjamí masculí/mixt i femení, aleví masculí/mixt i femení. 

 

Benvinguts a tots i totes: 

PARTICIPANTS 

Podran participar tots els clubs i les escoles que ho desitgin. Poden inscriure’s en 

qualsevol de les cinc categories (prebenjamí, benjamí i aleví), amb un 1 o més 

equips per categoria 

La composició d’aquests equips pot ser de caire mixt i no s’establiran diferències en 

la competició malgrat es tracti d’una escola o d’un club federat. 

 

Podran jugar 4 jugadors i el porter. L’equip estarà format per un mínim de 5 i un 

màxim de 14 jugadors. 

Un jugador pot jugar amb un altre equip del seu club únicament en el cas que 

aquest sigui de major categoria (p.ex: un prebenjamí pot jugar amb el benjamí). Si 

el club té més d’un equip de superior categoria només es podrà alinear en un d’ells 

(p. Ex: un benjamí pot jugar amb l’Aleví 1 del seu club però no amb l’Aleví 2) 

 

En el cas que hi hagi més d’un equip del mateix club a la mateixa categoria, el 

jugador només podrà jugar amb l’equip on estigui inscrit durant tota la competició 

(p.ex un jugador del Benjamí 1 no pot jugar amb el Benjamí 2). 

 

Tots els clubs participants han de tenir assegurats els seus jugadors o jugadores. 

Per tant, hauran d’estar proveïts d’assegurança mèdica esportiva obligatòria per 

poder participar a la Trobada. 
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REGLAMENT 

 

A) Durada dels partits 

- Els partits es dividiran en 3 parts de 8 minuts, amb un descans d’1 minut 

entre parts. 

 

B) Sistema de classificació 

- Cada part guanyada valdrà 3 punts, l’empat valdrà 2 i cada part perduda 

valdrà 1 punt. 

- L’equip que arribi tard a un partit, perdrà per 10-0 cadascuna de les 

parts que no s’hagi pogut jugar. 

 

C) Normativa en cas d’empat entre 2 o més equips: 

1) En el cas que hi hagi igualtat a punts al final de la lligueta: 

1.1) Punts aconseguits en l’enfrontament particular 

1.2) Goal-Average particular amb tots els partits del grup (es computen 

els punts per part a favor i els punts per part en contra dels resultats 

finals de cada partit) 

1.3) Equip que ha marcat més gols 

2) En el cas d’empat a punts en els enfrontaments per eliminatòria: 

2.2) Gol d’or, amb pilota llançada a l’aire per l’àrbitre. 
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NORMES DE JOC 

- Les defenses que utilitzin els equips han de ser individuals. 

- En la fase d’atac, es podran fer tants canvis com vulguin sense necessitat 

d’avisar a l’àrbitre. 

- No es poden sol·licitar temps morts. 

- La resta de normes de competició seguiran el Reglament de Minihandbol 

(Nivell 2) de la Federació Catalana d’Handbol i, en el seu defecte, del 

Reglament Oficial d’Handbol. 

- La inscripció a aquesta diada suposa l’acceptació de totes les seves normes. 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 

- Els vestuaris estaran oberts i es recomana no deixar res, portant les 

coses amb ells. 

- En el cas que es produeixi una reclamació s’adreçarà a l’organització. La 

decisió que aquesta prengui serà irrevocable. 

- Recomanem que els equips portin 2 samarretes de colors diferents (o 

pitralls) per tal de disputar els partits. 

- Hi haurà servei de Bar 

- La organització no es farà responsable dels objectes perduts 

- Es recomana arribar 20 minuts abans del partit. 

- Quan estiguin fets els horaris es notificaran als equips o escoles. 

- Hi hauran activitats d’oci per als participants i acompanyants. 

 

 

 

 

Bona estada a Vilanova del Camí ! 


