
 
 

Associació de Clubs Catalans d’handbol 
Parc Esportiu Guiera. 

Avinguda Guiera 6-8. 

08290 Cerdanyola del Vallès 

 

 

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL 

 

 
     Reunits, en assemblea la ACCATHANDBOL en Bordils el 24 d'abril de 2010, amb 

els següents clubs afiliats: 

 

Oar Gracia, H. Sant Quirze, H Mataró, H Adrianenc, Bm. La Roca, H Bordils, Unió 

Esportiva Sarria, Associació Sant Martí Esport, Fundació Handbol Roquerol, Handbol 

Sant Cugat, H Esplugues, H Montgri i H Sant Esteve Sesrovires, excusant la seva 

assistència CE Vilanova i la Geltru, Associació Lleidatana, BM Granollers i CE 

Tortosa. 

 

S'acorda, traslladar com propostes a la Assemblea General Ordinària i Extraordinària de 

la Federació Catalana D’handbol, les següents propostes: 

 

 

 

1.-  COPA CATALANA  

 

• Modificar, l'actual sistema de Copa Catalana ( seus ), tornant a una 

competició a dues voltes amb quarts de final, semifinal i final. 

• Que en els sortejos de copa, es faci tot el quadre de competició fins a la 

final, per a evitar el problema de disponibilitat de pavellons que tenen 

molts equips. 

 

 

2.- TARIFAS ARBITRALES 

 

• Congelació per a la temporada 2010/2011 de tots els apartats de les 

tarifes arbitrals, creant una comissió per a estudiar i unificar els criteris 

d'aplicació de les esmentades tarifes. 

• No considerar, les fases classificatories com primera fase d'una 

competició. Aquesta consideració fa que les despeses arbitrals 

augmentin considerablement i no aplica de manera interessada l'acord 

d'assemblea. 

• Estudi, de l'aplicació o no del fons arbitral, en la primera i segona 

INFANTIL. 

• Estudiar la formula de reduir les despeses totals de l'organització dels 

Top 4 o Top 6, sent molt difícil per als clubs assumir el cost d'aquestes 

competicions. 



3.- HORARIS DELS DISSABTES 

 

• Unificar tots els horaris de joc de 16,00 hores a 21,00 hores. 

• No aplicar dietes si els partits no s’inicien a partir de les 21,300 hores. 

 

 

4.- APLICAR LA NUEVA NORMA APROBADA EN LA ASSEMBLEA DE LA RFEBM 

 

• A partir de la temporada 2010/2011, el cupo principal de licencias, 

podrá estar formado por un maximo de 14 jugadores en edat sénior y 3 

sub-23 pudiendose tramitar la licencia 15 de jugadores en edad sénior. 

 

• Crear, un mecanisme per a poder aplicar en la mateixa temporada, les 

propostes aprovades en l’assemblea de la RFEBM o bé traslladar la 

celebració de l'assemblea de la FCH a una data posterior a la de la 

RFEBM. 

 

 

5.- SOL.LICITAR A LA FCH 

 

• Sol.licitar informació soble la mutualitat, siniestralitat, incidències i 

previsió de futur. 

 

 

 

 

Barcelona a 29 d’Abril de 2010 

                

 

 

 

 

 

            EL PRESIDENT                                                                      EL SECRETARI 

                                                                                                                      

 

 

                      

  -Tomas Fernandez Fernandez-                                                       - Pedro López Rubio- 

 


