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El temps serà centralitzat. Totes les pistes aniran amb el mateix marcador amb 
l’excepció del matí on els infantils tindran un marcador propi.  
Hi haurà tres avisos sonors abans de començar el partit. En sonar el tercer avís l’àrbitre 
donarà inici al partit. En cas de retràs per part d’un equip, se li donarà la part per 
perduda per 0-10. No hi haurà temps mort en cap categoria i en cap cas s’aturarà el 
temps. 
 
Mini-handbol i pares 
 
Desenvolupament: Partits de 20 minuts dividits amb dues parts de 10 minuts, amb 
sacada neutral a cada part, i 2 minuts de descans. 
Canvis: Canvis lliures a partir dels 5 últims minuts de la segona part. Cada jugador ha 
de jugar com a mínim una part. El porter s’ha de canviar a cada part. 
Puntuació: Puntuació per parts amb independència del resultat final. Part guanyada 2 
punts, part empatada 1 punt i part perduda 0 punts. A les finals, si el partit acaba amb 
empat a punts, es procedirà a l’execució del gol d’or amb sacada neutral. 
 
Infantils 
 
Desenvolupament: Partits de 30 minuts dividits amb dues parts de 15 minuts i 2 minuts 
de descans. 
Canvis: Només es permeten els canvis en fase atacant. 
Puntuació: Partit guanyat, 2 punts, partit empatat, 1 punt i partit perdut 0 punts. A les 
semifinals, finals i 3r i 4t lloc, si en finalitzar les dues parts el partit s’empata, es 
procedirà a l’execució del gol d’or amb sacada neutral. 
 
Cadet-veterans 
 
Desenvolupament: Partits de 40 minuts dividits amb dues parts de 20 minuts i 5 minuts 
de descans. 
Canvis: Canvis lliures durant tot el partit. 
Puntuació: Partit guanyat, 2 punts, partit empatat, 1 punt i partit perdut, 0 punts. A les 
semifinals, finals i 3r i 4t lloc, si en finalitzar les dues parts el partit s’empata, es 
procedirà a l’execució del gol d’or amb sacada neutral. 
 


