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I. REGLAMENT DE COMPETICIO
1. INTRODUCCIÓ
La Sanes Cup és un acte lúdic a on el primer objectiu és gaudir de la pràctica de l’handbol en companyia
de tots i totes les participants. Per això, el sol fet d’iniciar la competició representa l’acceptació d’aquest
principal objectiu i de les següents normes adjuntes.
Cada equip participant disposa d’un calendari de competició amb l’horari, dia i lloc de la realització dels
seus partits. Els partits es jugaran en set pistes de joc de la població: Pavelló Municipal, Pista coberta
Francesc Castellet, Escola La Roureda, Institut Montserrat Colomer, Escola Vinya del Sastret i Àgora
International School Barcelona, i camp de futbol municipal.
El sistema de comptetició s’especifica en el calendari individual de competició. L’organització pot
modificar-ho en cas de ser necessari i previ avís pels participants.
Per agilitzar la competició, és obligatori lliurar la relació de jugadors i jugadores i entrenadors i
entrenadores (s’adjunta amb aquest dossier) abans de l’inici de les competicions de la Sanes Cup.

2. ABANS DE CADA PARTIT
Tots els equips participants han de presentar-se en el camp de joc com a mínim quinze minuts (15’)
abans de l’hora fixada per l’inici de l’encontre. En el cas de no complir aquests requisits, i si, cinc minuts
(5’) després de l’hora fixada pel començament del partit, no es troben en el terreny de joc el mínim de
jugadors o jugadores que exigeix el Reglament Disciplinari (son 5), s’aplicaràn les sancions previstes en el
present reglament.
En cada pista de joc, hi haurà un Responsable de Competició que proporcionarà la pilota oficial del
torneig amb la que es jugaran els partits, i un joc de pitrals per si hagués coincidència de colors en les
equipacions dels equips. Es decidirà qui els vesteix per sorteig.
Cada equip, però, te l’obligació de portar les seves pròpies pilotes per tal de realitzar l’escalfament.
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3. DURANT EL PARTIT
La duració dels partits serà de 30 minuts (2 parts de 15 minuts), amb un descans de 2 minuts.
Les exclusions, en el seu cas, tindran una durad d’un minut (1’)
No es podrà fer ús dels TEMPS MORT (TIME OUT), i en cap cas es pararà el cronòmetre excepte en dues
situacions:
a) En cas de lesió GREU
b) Durant el darrer minut dels partits ELIMINATORIS que es juguin en terrenys de joc amb marcador
electrònic.
Només es podrà fer servir “la pega” o substàncies semblants, en els partits de categoria JUVENIL i
SÈNIOR.
En els partits de MINI-HANDBOL (categoria BENJAMÍ – Any 2011/2012 i categoria ALEVÍ – Any
2009/2010) queda prohibida la DEFENSA ZONAL. En ca de produir-se, primer s’avisarà a l‘entrenador
responsable de l’equip infractor. Si es torna a repetir la defensa zonal, es sancionarà amb llançament de
7 metres (penal) i possessió per l’equip no infractor, independent de que hagi aconseguit o no marcar
gol, disposant per tant d’una nova possessió de pilota iniciant el joc de nou des de la zona de canvis.
Si durant els 30’’ del partit o en qualsevol moment de la pròrroga un jugador o jugadora és desqualificat
per impedir que l’equip contratri tingui temps suficient d’assolir una acció clara de gol, l’equip del
jugador infractor serà penalitzat també, amb una llançament de 7 metres, excepte si la jugada acabés en
gol. Només es realitzarà informe escrit, annexe a l’acta si fos necessari degut a la gravetat de l’acció que
motiva la desqualificació.
Un jugador o jugadora podrà jugar en l’equip d’una categoria SUPERIOR però mai a l’inrevés. Un mateix
jugador o jugadora no pot jugar en més d’un equip que jugui en la mateixa categoria de competició.

4. PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
La puntuació s’estableix així:
PARTIT GUANYAT – 2 PUNTS
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PARTIT EMPATAT – 1 PUNT
PARTIT PERDUT – 0 PUNTS
En el cas d’igualtat a punts al final de la fase classificatòria, la classificaió lineal s’establirà pels següents
criteris;
Lliga a una volta
-

Diferència de gols general
Major número de gols marcats
Menor número de gols encaixats
Per sorteig

Lliga a dos voltes
-

Diferència de gols particular
Diferència de gols general
Major número de gols marcats
Per sorteig

Cada equip te l’obligació d’informar-se sobre la seva classificació per a les fases finals. Al final de cada
jornada es poden consultar els resultats i classificacions en els panells informatius situats en el Pavello
Poliesportiu Municipal de San Esteve Sesrovires. També es trobaran els calendaris, resultats, i
classificacions de la competició, a la web de la Sanes Cup: www.sanescup.com
En els partits de la fase eliminàtoria, en cas d’empat, es jugarà una pròrroga de 5’, sistema de “gol d’or”,
és a dir, guanyarà l’equip que marqui el primer gol. Farà “el saque” inicial de la pròrroga l’equip que
guanyi el dret a fer-ho mitjançant sorteig efectuat per l’àrbitre. Si al sfinal dels cinc minuts es manté
l’empat s’efectuarà una tanda de 3 penals per equip, llançats alternativament per diferents jugadors o
jugadores. Si l’empat continua, s’aniran llençant penals alternativament fins que falli un i l’altre encerti.
En els partits de finals de cada categoria, l’Organització escollir`¡a el jugador i jugadora més valuós del
partit (MVP).
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5. ATENCIÓ MÈDICA
L’Organització de la Sanes Cup, no es fa responsable dels accidents que es puguin produir durant la
celebració del torneig. Tots els i les participants, HAN D’ESTAR ASSEGURATS (mutualitat esportiva o
Seguretat Social). El Comitè de Competició es reserva el dret de controlar llicències i dates de naixement
. Cada participant te l’obligació d’estar degudament identificat.
Els participants del torneig podràn disposar d’un servei mèdic. A tenir en compte que aquest, NO ES
TRACTA D’UN SERVEI D’ATENCIÓ EN LA PISTA DE JOC.
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II. REGIM DISCIPLINARI
1. INTRODUCCIÓ
El present reglament de règim disciplinari té com a finalitat sancionar les infracions realitzades en
l’àmbit esportiu i associatiu, siguin no comeses durant els transcurs d’un partit, que comportin un
perjudici al normal desenvolupament del torneig.
La Sanes Cup disposarà d’un COMITÈ DE COMPETICIÓ, el qual vetllarà per la bona marxa del torneig i
aquest estarà format per tres membres de l’Organització.
Les decisions del Comitè de Competició són inapel·lables.
La seu del Comitè de Competició està situada en el Pavelló Poliesportiu Municipal de Sant Esteve
Sesrovires.

2. FIANÇA ESPORTIVA
En el moment de formalitzar la inscripció, cada equip dipositarà una fiança esportiva de 50,00€.
L’objectiu d’aquesta és, garantir un correcte compliment del calendari de partits durant els diferents
dies del Torneig, per tal d’intentar evitar la no presentació d’alguns equips, sobretot, en les fases finals
de consolació.
L’esmentada fiança serà retornada als equips al final de la competició, una vegada comprobat que s’ha
respectat el calendari esportiu.

3. LES SANCIONS I TIPUS DE FALTES
Les sancions seràn determinades per l’establert en aquest Règim Disciplinari. Tots aquells casos no
previstos ni regulats en aquest, seràn resolts pel que s’estableix en els Reglaments de la Real Federación
Española de Balonmano (RFEBM) i de la Federació Catalana d’Handbol (FCH).
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Les sancions que poden imposar-se reglamentàriament són les següents:
3.1 ALS JUGADORS I JUGADORES I/O QUALSEVOL MEMBRE DE L’EQUIP TÈCNIC:
o Apercebiment
o Suspensió temporal
o Expulsió del torneig
3.1.1 FALTES LLEUS
Seran sancionades amb suspensió temporal d’un a tres partits o apercebiment:
-

Insultar, ofendre, amenaçar o provocar, durant o després de la realització d’un partit.
La conducta antiesportiva que alteri la bona marxa d’un partit o el normal desenvolupament del
joc.
Protestar reiteradament decisions arbitrals.
Penetrar en el terreny de joc sense l’autorització arbitral, llevat de casos de força major.

3.1.2 FALTES GREUS
Seran sancionades amb suspensió de quatre a sis partits:
-

Agredir o dirigir-se de manera violenta verbalment.
Insultar, amenaçar i/o menysprear greument, abans, durant o després de la realització del partit.
Alinear-se en un partit suplantant la identitat d’una altra persona.
Causar qualsevol tipus de dany o desperfecte en les instal·lacions esportives o en els béns de
qualsevol persona.
L’inclumpliment de la sanció en la falta lleu.

3.1.3 FALTES MOLT GREUS
Seran sancionades amb l’expulsió del Torneig:
-

Agresió física
El jugador o jugadora que participi en dos o més equips en la seva categoria.
La realització d’actes que provoquin la suspensió definitiva del partit o impossibilitat el seu
començament.
Qualsevol membre de l’equip tècnic que ordenés al seu equip retirar-se del camp abans de la
finalització oficial del partit.
L’inclumpliment de la sanció greu.
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3.2 ALS EQUIPS:
o Descompte de punts de la classificació
o Pèrdua del partit o eliminatòria
o Expulsió del torneig
3.2.1 FALTES GREUS
Seran sancionades amb la pèrdua del partit per 0-10 i descompte de dos punts en la seva
classificació, o pèrdua de l’eliminatòria en el seu cas.
-

La incompareixença injustificada a un partit o fer-ho amb menys de 5 jugadors o jugadores
La retirada dels jugadors d’un equip del terreny de joc, donant lloc a la suspensió del partit.
L’actitud incorrecta dels components d’un equip que causi la suspensió del partit.
Els incidents del públic que revesteixen, a judici del Comitè de Competició, especial
trascendència, i que hagin impedir la finalització del partit.
La reincidència en faltes lleis que impossibilitin l’inici o la finalització del partit.
La participació incorrecte d’un jugador o jugadora, essent la infracció deguda a la mala fe de
l’equip.
La falta de veracitat o alteració intencionada de les dades reflectides al llistat de jugadors i
jugadores i cos tècnic de l’equip.

3.2.2 FALTES MOLT GREUS
Seran sancionades amb l’expulsció del torneig.
-

La incompareixença injustificada a un partit, que es produeixi per segona vegada en unamateixa
edició del torneig.
Qualsevol de les faltes tipificades com a molt greus, dins d’aquelles en les que poguessin incórrer
els jugadors i les jugadores i equip tècnic, i que puguin ser d’aplicació als equips.
L’oferiment d’obsequis als components de l’equip arbitral amb la intenció de tenir un arbitratge
parcioal i un resultat favorable.
Els clubs que pactessin de mutu acord un resultat determinat
Aquells actes de rebel·lia que vagin dirigits contra els acords adoptats per l’orhanitzacvió del
torneig o els seus òrgans disciplinaris.
La reincidència per segona vegada, en cas de negligència, en l’alineació indeguda d’un jugador o
d’una jugadora.
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4. RECLAMACIONS O PROTESTES
Qualsevol reclamació o protesta haurà de formular-se per escrit, com a màxim, 12 hores després de
produir-se els fets, i anirà acompanyada d’un dipòsit de 30,00€. Aquest dipòsit serà retornat als
interessats i interessades en cas que la resolució del Comitè de Competició sigui al seu favor, i retirat
en cas contrari.
A la reclamació o sol·licitud presentada davant del Comitè de Competició, s’haurà de fer constar el
següent:
-

Nom i i Cognoms del representant de l’equip que interposa la reclamació
Els fets que la motivin i els preceptes legals en què recolza la petició
La relació de proves que, en el seu cas, interessi practicar.
La petició concreta que formuli.

Contra els acords dictats pel Comitè de Competició, no es podrà interposar cap mena de recurs.
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