
 

      
 
 
 

TROBADES D’HANDBOL ESCOLAR 
XXII TORNEIG COALIMENT 

 
 
 
DATES DE LA COMPETICIÓ 
 
 
- Trobades 
 

Diumenge 7.05.2017 
Diumenge 14.05.2017 
Diumenge 21.05.2017 
Diumenge 28.05.2017 (Cloenda) 

 

 
NORMES GENERALS 
 
- El nombre mínim per fer un equip és de 9 jugadors i el nombre màxim és de 

12 jugadors 
- Els equips han de presentar-se amb 15 minuts d’antelació a la corresponent 

pista de joc amb el nombre de jugadors suficient per jugar tot el partit. 
- No s’establiran classificacions i es donarà un trofeu a cada escola com a 

participant de les XXII Trobades d’Handbol Escolar Coaliment. 
- L’àrbitre serà més educador que no pas jutge. Quan sancioni a un nen li 

donarà la informació necessària per tal que assimili millor les regles del joc. 
- Durant els dies de la competició, els monitors hauran d’anar degudament 

uniformats amb el polo que se’ls donarà. 
- No s’admet que un jugador pugui jugar en dos equips diferents de la 

mateixa categoria i escola. 
- La participació a les Trobades d’Handbol Escolar “Trofeu Coaliment” implica 

l’acceptació i compliment de totes les normatives i reglamentació previstes 
pel Comitè Organitzador. El no compliment comportarà l’exclusió de l’equip i 
l’escola de participar al Torneig. 

- Aquells jugadors que no portin el material donat per Coaliment per jugar 
seran instats a deixar el partit. 

 
 
 
 
 
 



REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ 
 
 
Categoria Mini (2011)    
 
- Pistes de joc: davant l’entrada del Palau d’Esports, Palau, Annex i pàrking 

del Palau. 
- Els equips aniran degudament uniformats amb el material de Coaliment. 
- Els partits tindran 2 parts de 15 minuts cadascuna. 
- Queda prohibida la defensa mixta o en zona (és obligatori fer defensa 

individual) 
- Es podran fer canvis de jugadors durant tot el partit. 
- Tots els jugadors hauran de jugar en tots els partits. 
- El llançament de penal el farà el jugador a qui li han fet penal. 
- El resultat del partit serà la suma dels gols fets per cada equip en cada una 

de les dues parts. 
- L’equip estarà format per 5 jugadors i 1 porter. 
La resta de regles són les pròpies del minihandbol 
 
Categoria Prebenjamí (2009-2010) 
 
- Pistes de joc: davant l’entrada del Palau d’Esports, Palau, Annex i pàrking 

del Palau. 
- Els equips aniran degudament uniformats amb el material de Coaliment. 
- Els partits tindran 2 parts de 15 minuts cadascuna. 
- Queda prohibida la defensa mixta o en zona (és obligatori fer defensa 

individual) 
- Es podran fer canvis de jugadors durant tot el partit. 
- Tots els jugadors hauran de jugar en tots els partits. 
- El llançament de penal el farà el jugador a qui li han fet penal. 
- El resultat del partit serà la suma dels gols fets per cada equip en cada una 

de les dues parts. 
- L’equip estarà format per 5 jugadors i 1 porter. 
- La resta de regles són les pròpies del minihandbol. 
 
Categoria Benjamí (2007-2008) 
 
- Pistes de joc: davant l’entrada del Palau d’Esports, Palau, Annex i pàrking 

del Palau. 
- Els equips aniran degudament uniformats amb el material de Coaliment. 
- Els partits tindran 2 parts de 15 minuts cadascuna. 
- Queda prohibida la defensa mixta o en zona (és obligatori fer defensa 

individual) 
- Es podran fer canvis de jugadors durant tot el partit. 
- Tots els jugadors hauran de jugar en tots els partits. 
- El llançament de penal el farà el jugador a qui li han fet penal. 
- El resultat del partit serà la suma dels gols fets per cada equip en cada una 

de les dues parts. 
- L’equip estarà format per 5 jugadors i 1 porter. 



- La resta de regles són les pròpies del minihandbol. 
 
Categoria Aleví (2005-2006) 
 
- Pistes de joc: Palau i pàrking del Palau. 
- Els equips aniran degudament uniformats amb el material de Coaliment. 
- Els partits tindran 2 parts de 15 minuts cadascuna. 
- Queda prohibida la defensa mixta o en zona (és obligatori fer defensa 

individual) 
- Es podran fer canvis de jugadors durant tot el partit. 
- Tots els jugadors hauran de jugar en tots els partits. 
- El llançament de penal el farà el jugador a qui li han fet penal. 
- El resultat del partit serà la suma dels gols fets per cada equip en cada una 

de les dues parts. 
- L’equip estarà format per 5 jugadors i 1 porter. 
- La resta de regles són les pròpies del minihandbol 
 
SANCIONS 
 
- La sanció amb exclusió és d’1 minut. 
- Se sancionarà amb desqualificació (Tarjeta vermella): 
 

a) La 3ª exclusió d’un jugador. 
b) Tota conducta antireglamentària o antiesportiva de caràcter greu en 

contra del reglament i que es faci tant a dins com a fora del terreny de 
joc.  


