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I.

TEMPORADA OFICIAL

Norma 1: La temporada oficial de joc s’iniciarà el primer de setembre de cada any i
finalitzarà el trenta de juny de l’any següent, excepte que des de l’associació
Demanoenmano s’acordi suspendre, modificar o reduir la temporada oficial de joc,
sempre que es comuniqui amb antelació.

II.

DRETS DE PARTICIPACIÓ

a. Membres de l’associació Demanoenmano
Norma 2: Adquireix el dret a jugar tota aquella entitat que pertanyi a l’associació
Demanoenmano.

Norma 3: Tot participant ha de d’abonar 20€ l’any per poder fer front a la fitxa
esportiva de l’associació Demanoenmano.

b. No integrants de l’associació Demanoenmano
Norma 4: En cas de no pertànyer a l’associació anteriorment esmenada podrà
participar tot aquell equip, entitat, associació, etc., que es registri a la lliga
Demanoenmano.

Norma 5: Les entitats que no pertanyen a l’associació Demanoenmano hauran
d’abonar una quantitat de 100€ per poder participar a la lliga Demanoenmano.
En conseqüència, tot participant que pertany a alguna entitat no vinculada a
l’associació Demanoenmano haurà d’abonar 20€ a l’any per poder fer front a la fitxa
esportiva.

c. Característiques dels equips
Norma 6: Els equips poden ser masculins, femenins o mixtes. Els participants han de
que complir un mínim del 33% de discapacitat psíquica i/o malaltia mental.
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III.

OBLIGACIÓ DE PARTICIPACIÓ

Norma 7: Tots els equips inscrits a la lliga Demanoenmano estan obligats a complir el
calendari esportiu.
La renuncia a dita lliga haurà de notificar-se per escrit, 30 dies abans de l’inici de la
mateixa.
En cas que qualsevol dels equips inscrits no pogués començar la lliga regular per
manca de participants, o bé, per no voler participar a la lliga una vegada començat el
termini acordat, no seran retornats els 100€ d'inscripció de l'equip, ni tampoc els 20€
de cada jugador/a en concepte de fitxa esportiva.

IV.

NORMATIVA GENERAL DE LA LLIGA DEMANOENMANO
2015/2016

Norma 8:
•

La lliga Demanoenmano està composada de 6 equips.

•

Els equips s’enfrontaran en una lliga de tots contra tots a doble volta.

•

La lliga comença el 25 d’octubre i finalitza el 12 de juny.

Norma 9: Els partits es jugaran amb un mínim de 6 jugadors/es i un/a tècnic/a.
Norma 10: El partit tindrà una durada de dos parts de 20 minuts cadascuna d’elles,
amb un descans de 10 minuts entre mig de les mateixes.

Norma 11: La puntuació de la lliga s’obtindrà de la següent manera:
•

Partit guanyat: 3 punts.

•

Partit empatat: 2 punts.

•

Partit perdut: 1 punt.

•

Respecte a l’equip rival: 1 punt.

•

Respecte al teu equip i entrenador/a: 1 punt.

•

Equipació i puntualitat: 1 punt.

•

Assistència al partit del 75% o més dels/les jugadors/es inscrits: 1 punt.
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Els equips que no es presentin al partit, o es presentin amb menys de 6 jugadors/es,
obtindran 0 punts. En aquest cas, l’equip presentat serà puntuat com l’equip
guanyador i la resta de puntuació la valorarà igualment l’àrbitre.

Norma 12: És obligatori que tots els assistents al partit juguin un mínim de 10 minuts
del total del partit.

Norma 13: Els equips assistiran al partit amb un màxim de 14 jugadors/es.
Norma 14: L’equip guanyador de la lliga serà aquell equip que hagi obtingut més
punts al llarg de tot el calendari de competició.

V.

TERRENY DE JOC

Norma 15: Dimensions i característiques del terreny de joc:
•

El terreny de joc ha de tenir unes mesures de 20 m x 40 m.

•

Les línies del camp han d’estar degudament marcades.

•

El paviment no pot tenir un desnivell que superi el 1%.

Norma 16: Tots els terrenys de joc hauran de tenir com instal·lacions
complementaries: vestuaris independents, lavabos, dutxes i altres serveis sanitaris.

Norma 17: Els accessos al terreny de joc han de ser accessibles, a més de tenir les
degudes garanties de seguretat per a tots els participants.

VI.

DISPOSICIÓ DE PARTITS

a. Horaris de partits
Norma 18: La data i hora de partit s’ha de comunicar a l’organització de la lliga
Demanoenmano, com a mínim, amb un mes d’antelació.
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b. Responsabilitat d’arbitratge
Norma 19: L’associació Demanoenmano s’encarregarà de tenir en cada partit un
àrbitre titulat i amb les capacitats suficients com per arbitrar un partit d’aquestes
característiques.

VII.

CANCELACIÓ DE PARTITS

Norma 20: En cas que una de las entitats no pugui assistir al partit corresponent,
aquest s’encarregarà d’avisar amb un mínim d’una setmana d’antelació a l’associació
Demanoenmano, que li comunicarà a l’equip afectat.
Aquest partit haurà de jugar-se el més aviat possible. En cas de no poder-se disputar,
resultarà com a perdedor l’equip no presentat.

Norma 21: Els equips que no notifiquin la cancel·lació d’un partit, amb un mínim
d’una setmana d’antelació, seran sancionats amb la resta de 2 punts.

VIII.

DISPOSICIÓ FINAL

Norma 22: Aquest reglament de partits i competicions de la lliga Demanoenmano
entrarà en vigor el dia següent de la notificació definitiva.
La resta de normes i regles de joc seran, segons disposa el reglament oficial
d’handbol,

el

qual

podeu

trobar

a

www.demanoenmano.net.
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la
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web

de

l’associació

