
 

 

1 
Parc Torreblanca – Ctra. Nacional 340 km. 1249. 08980-Sant Feliu de Llobregat 

Tf. 93.685.20.39 Fax. 93.632.75.92 
E-mail: ricardo@cebllob.cat   http://www.cebllob.cat  

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aspecte tècnic Requeriments i observacions 
Terreny de joc De 20/28 m. x 13/15 m. amb una variació de –2 m. 

Porteria 3 metres x 1,80 metres, subjecta a terra 

Jugadors - Màxim inscrits a l’acta: 12 jugadors 
- Mínim inscrits a l’acta: 5 jugadors 
- En pista durant el partit: 5 jugadors (4 + porter) 
- Suspensió del partit: 3 jugadors 

Durada - 4 períodes de 10 (8’ prebenjamí) minuts amb cinc minuts de 
descans entre el 2n i el 3r període 
- Entre el 1r i el 2n període i entre el 3r i el 4t període el 
descans serà d’2 minuts 
- Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període 

Participació dels jugadors Abans d’iniciar el 4t període, tots/es els/les jugadors/es 
hauran d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit 
de joc. Sense màxim. 

Substitucions - Durant els 3 primers períodes no es podran realitzar 
- Només es permeten les substitucions al 4t període, sempre 
que es respecti la participació dels jugadors en el partit 

Temps morts 1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel 
tercer i quart període) i equip no acumulables 

Porter Com a mínim un jugador haurà de fer de porter 

Limitació del porter Podrà sortir de l’àrea per jugar la pilota, però mai podrà 
passar la línia divisòria de mig camp 

Represa després d’un gol Després d’un gol, la represa del joc l’efectuarà el porter des de 
dins de la seva pròpia àrea, trepitjant la línia de 3 metres i 
sense necessitat que el dinamitzador de joc senyali l’inici. 

Penal - El farà efectiu el mateix jugador que ha rebut la falta. 
- En cas de lesió d’aquest jugador, el llançarà el seu substitut 

Exclusions - Les exclusions seran d’1 minut 
- La tercera exclusió significarà la desqualificació del partit 

Defensa - No estan permeses les defenses zonals o en línia 
- Estan permeses les defenses individuals 

Substàncies adhesives No està permesa la utilització de cap d’aquestes substàncies 

Tempteig Per parts i cada part començarà amb el marcador a 0. 

REGLAMENT HANDBOL 

PREBENJAMÍ-ALEVÍ 
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JUGA VERD PLAY 
DINAMITZADOR DE JOC 
Recorda que has de votar. 
El vostre paper educatiu al terreny de 
joc ajuda als esportistes a millorar el seu 
comportament al terreny de joc. 
Fes servir la targeta verda sempre que 
vegis comportaments positius. 
 

TÈCNIC 
Recorda que has de votar. 
Tu ets el referent dels teus jugadors.  
Col·labora amb el dinamitzador de joc 
perquè els jugadors gaudeixin del seu 
esport. 
 

PÚBLIC 
Recorda que has de votar. 
El bon comportament de la grada ajuda 
a crear un ambient esportiu i agradable 
al terreny de joc. 
 

TUTOR DE GRADA 
Recorda que has de votar. 
La teva tasca ajuda a crear un clima 
positiu a les grades. 
 

DOCUMENTACIÓ 

Tots els esportistes, entrenadors i delegats participants en competició comarcal hauran de portar 
degudament tramitat el nou carnet d’esportista i un llistat dels integrants del equips dels JEEC, 
actualitzat directament del la pàgina web del Consell Esportiu del Baix Llobregat i segellat pel seu 
municipi corresponent i amb la seva fotografia corresponent. En cas de ser necessari, hauran de 
disposar de l’autorització per a participar en categoria superior. 

ÀREA DE LA PORTERIA 

.- L’àrea de porteria estarà senyalitzada amb una línia semicircular situada a 5 
metres de línia de porteria (distància presa des de la base dels postes) . 

 .- Punt de penal: 6 m. 
 .- Porteria:  3m x  1,80 m           

SACADA INICIAL 

La sacada inicial es farà mitjançant sorteig. L’equip que posi la pilota en joc en la 
primera part també la posarà en joc a la tercera. 

TEMPTEIG 

El Tempteig serà per parts i cada part començarà amb el marcador a 0.  

LA PILOTA 

.- Benjamí: Pilota 44 cm 

.- Aleví: Pilota 48 cm, amb un pes de 250-275 gr. 

TEMPS MORTS 

El temps serà a rellotge corregut a excepció del temps mort. 
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SUBSTITUCIONS DE JUGADORS 

És obligatori que cadascun dels jugadors/es inscrits a l’acta juguin abans d’iniciar el 4t 
període com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Únicament es podran fer 
canvis al final de cada període i durant l’última part. En cas de lesió d’un jugador, i 
prèvia autorització del dinamitzador de joc, se’l podrà substituir per un altre jugador/a. 
En aquest cas, comptarà com una part jugada pel dos jugadors. El jugador que no hagi 
jugat durant les tres primeres parts, haurà de jugar la quarta de manera completa. 

EL PORTER 

Es prohibeix als jugadors/es de camp passar la pilota al seu porter/a quan aquest/a 
estigui dins de l’àrea de porteria (es sancionarà amb cop franc). 
 
En categories Benjamí i Aleví  pot ser porter qualsevol jugador, sempre que porti la 
indumentària esportiva que el distingeixi reglamentàriament.  

 

NORMES DE JOC GENERALS – FALTES  

Es permet:  
 

1. Jugar la pilota amb qualsevol part del cos per damunt dels genolls i des de 
qualsevol posició.  

2. Retenir la pilota a les mans un temps màxim de 5 segons  
3. Fer un màxim de tres passes amb la pilota a la mà 
4. Fer tres passes, botar i fer novament tres passes abans de passar o tirar 
5. Progressar botant o rodant la pilota sense límit de temps, posteriorment 

agafar-la o recollir-la amb dues mans abans de passar o tirar 
6. Canviar-se la pilota de mà sense perdre el contacte amb ella  

 
No es permet: 
 

1. Utilitzar el puny per jugar 
2. Botar la pilota amb dues mans alhora 
3. Passar-se la pilota de mà a mà 
4. Botar, agafar la pilota amb una o dues mans, i tornar a botar 
5. Realitzar la sacada sense trepitjar la línia corresponent 

 
Faltes: 
 

 Contacte agressiu amb el atacant 
 Empènyer, agafar, donar cops o realitzar qualsevol acció que posi en perill la 

integritat física dels companys o adversaris.  
 Per als adversaris, col·locar-se a menys de 2 metres de la pilota en un penal, 

cop franc o sacada de banda.  
 Insultar o realitzar accions o gestos de menyspreu o protesta cap als companys, 

adversaris, tècnics, dinamitzadors o públic. 
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