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CAMPIONAT DE CATALUNYA DIVISIÓ HONOR MASCULÍ 

 

Equips:  

En aquesta competició hi participaran els 7 equips de la Divisió Honor A Masculí.  

 

Classificació 2019-2020:  

1. Atlètic Terrassa Hockey Club  

2. Junior Futbol Club   

3. Real Club de Polo de Barcelona  

4. Club Egara 

5. FC Barcelona  

6. CD Terrassa  

Línia 22 Hockey Club  (ascens de DHB a DHA)  

 

Format de competició:  

Aquesta competició es jugarà amb dos grups A i B que es faran segons la classificació de la 

temporada anterior (2019-2020). Cada grup farà una lliga d’una volta i després es jugaran les 

semifinals i els encreuaments amb el grup contrari. Per acabar, es jugarà el partit per decidir tercer o 

quart, cinquè o sisè i la final.  

  

GRUP A:     GRUP B: 

Atlètic Terrassa Hockey Club   Junior Futbol Club  

Club Egara      Real Club de Polo de Barcelona  

Futbol Club Barcelona    Club Deportiu Terrassa  

Línia 22 Hockey Club 

 

Dates:   

Jornada 1: 30 Agost 

Jornada 2: 5 de Setembre    

Jornada 3: 6 de Setembre  

Jornada 4: Semifinal 1 – 11 de Setembre - Primer del grup A contra segon del grup B  (S1) 

Jornada 4: Semifinal 2 – 11 de Setembre - Primer del grup B contra segon del grup A  (S2) 

Jornada 4: Cinquè i Sisè – 11 de Setembre – 3er grup A contra 3er grup B 

Jornada 5: Tercer i quart el 13 de Setembre - Perdedor de la S1 contra el perdedor de la S2 

Jornada 5: Final dia 13 de Setembre Guanyador S1 contra guanyador S2  

 

Seu de la Final:  

La final masculina i femenina es jugaran al camp del campió femení del Campionat de Catalunya de 

noies de la temporada anterior (Junior FC).  

Seguint les recomanacions de la SGE i per precaució el tercer i quart classificat es jugarà al camp del 

millor classificat sempre i quan no sigui l’organitzador de la final 

 

Normativa:   

Es poden alinear 18 jugadors dels quals dos jugadors han de ser porters. Es jugaran 4 parts de 17:30 

minuts sense aturar el temps.  

Els equips que tenen jugadors amb la Selecció Nacional podran realitzar el mateix número de fitxes 

amb jugadors d’altres equips que no participin a la mateixa categoria.  

Les dates d’aquesta competició, aprovades per assemblea no es poden modificar per cap concepte.  

Cada eliminatòria o partit s’organitzarà en el camp del millor classificat de la temporada anterior.   

 

Termini d’inscripcions: 

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 27 juliol 2020 

- La inscripció dels jugadors es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 24 agost 2020 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR FEMENÍ 

 

Equips:  

 En aquesta competició hi participaran els 5 equips de la Divisió Honor Femení  

 

Classificació 2019-2020: 

1. Junior Futbol Club  

2. Club Egara  

3. Club Deportiu Terrassa 

4. Real Club de Polo de Barcelona  

5. Atlètic Terrassa Hockey Club 

 

 

 

Format de competició :   

Aquesta competició es disputarà en el format de lliga a una volta més final i tercer i quart.  

 

Dates:  

Jornada 1: 28 Agost. 

Jornada 2: 30 Agost. 

Jornada 3: 3 de Setembre. 

Jornada 4: 6 de Setembre. 

Jornada 5: 12 de Setembre.  

Jornada 6 Tercer i quart – 13 de Setembre – Perdedor de la S1 contra el perdedor de la S2 

Jornada 6: La final es jugarà el dia 13 de Setembre – Guanyador S1 contra guanyador S2  

 

 

Normativa:   
Es poden alinear 18 jugadores dels quals dues han de ser porteres. Es jugarà 4 parts de 17:30 

minuts sense aturar el temps.  

Els equips que tenen jugadores amb la Selecció Nacional podran realitzar el mateix número de fitxes 

amb jugadores d’altres equips del seu club que no participin a la mateixa categoria.  

Les dates d’aquesta competició, aprovades per assemblea no es poden modificar per cap concepte.  

Cada eliminatòria o partit s’organitzarà en el camp del millor classificat de la temporada anterior.   

 

 

Seu de la Final:  

La final masculina i femenina es jugaran al camp del campió femení del Campionat de Catalunya de 

noies de la temporada anterior (Junior FC).  

Seguint les recomanacions de la SGE i per precaució el tercer i quart classificat es jugarà al camp del 

millor classificat sempre i quan no sigui l’organitzador de la final.  

 

 

Termini d’inscripcions: 

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 27 juliol 2020 

- La inscripció dels jugadors es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 24 agost 2020 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA  DIVISIÓ MASCULÍ  B 

 

Equips:  
En aquesta competició hi participarà els tres equips de Divisió d’Honor B Masculí.  Aquests equips 

són el Vallés Esportiu, l’Egara 1935 i el Pedralbes Hockey Club. 

 

Format de competició:  

 En aquesta competició es jugaran de 4 a 5 partits amb un format de lliga a dues voltes més una final.  

    

 

Dates: 

Jornada 1: 30 Agost 

Jornada 2: 03 Setembre  

Jornada 3: 06 Setembre 

Jornada 4: 10 o 11 Setembre   

Jornada 5: 13 Setembre 

Jornada 6: 19 de Setembre 

Jornada 7: La final es jugarà el 20 de Setembre 

 

 

Normativa: 

Les dates d’aquesta competició, aprovades per assemblea no es poden modificar per cap concepte.  

El tercer de la lliga regular no jugarà partit de classificació.  

 

Seu de la Final:  

La final masculina i femenina es jugaran al camp del campió femení del Campionat de Catalunya de 

noies de la temporada anterior (Castelldefels HC).  

Seguint les recomanacions de la SGE i per precaució el tercer i quart classificat es jugarà al camp del 

millor classificat sempre i quan no sigui l’organitzador de la final.  

    

Termini d’inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 27 juliol 2020. 

- La inscripció dels jugadors es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 24 agost 2020. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA  PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ 

  

 

Classificació temporada 2019-2020:  

 

1. Castelldefels Hockey Club 

2. Línia 22 Hockey Club 

3. Atlètic Terrassa Hockey Club 

4. Futbol Club Barcelona 

5. Club Deportiu Terrassa 

 

 

Format de la Competició:  

 Aquesta competició es jugarà amb sistema de lliga a una volta més, tercer i quart, semifinals i finals.  

 

Jornada 1: 30 Agost 

Jornada 2: 06 Setembre   

Jornada 3: 10 o 11 Setembre   

Jornada 4: 13 de Setembre  

Jornada 5: 17 de Setembre   

Jornada 6: El tercer i quart el jugaran el 20 de Setembre el tercer i quart classificat de la lliga.  

Jornada 6: La final la jugaran el 20 de Setembre el primer i segon classificat de la lliga.  

 

El cinquè de la lliga regular no jugarà partit de classificació.  

 

 

Normativa: 

 Les dates d’aquesta competició, aprovades per assemblea no es poden modificar per cap concepte.  

 

Seu de la Final:  

La final masculina i femenina es jugaran al camp del campió femení del Campionat de Catalunya de 

noies de la temporada anterior (Castelldefels HC).  

Seguint les recomanacions de la SGE i per precaució el tercer i quart classificat es jugarà al camp del 

millor classificat sempre i quan no sigui l’organitzador de la final.  

   

Termini d’inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 27 juliol 2020. 

- La inscripció dels jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 24 agost 

2020. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ MASCULÍ 

  

Equips: 

Aquesta competició la jugaran els 16 equips de la temporada 2018 – 2019 tot respectant la seva 

classificació:  Can Salas, Egara 1935, Club Egara, Hockey Club Sant Cugat, Catalònia Hockey Club, 

Diagonal Hockey Club, Vallés Esportiu, Pedralbes Hockey Club, AD Rimas, Atlètic Terrassa Hockey 

Club, Castelldefels Hockey, Iluro Hockey Club, Egara Hockey Club, Futbol Club Barcelona, Matadepera 

1988 i Real Club de Polo de Barcelona.    

 

 GRUP 1:  Can Salas, Hockey Club Sant Cugat, Catalònia Hockey Club, Pedralbes Hockey Club, 

AD Rimas, Iluro Hockey Club, Egara Hockey Club i Real Club de Polo de Barcelona.

  

 GRUP 2 : Egara 1935, Club Egara, Diagonal Hockey Club, Vallès Esportiu, Atlètic Terrassa 

Hockey Club, Castelldefels Hockey Club, Futbol Club Barcelona i Matadepera 88 

Hoquei.  

 

Format de Competició:  

Aquesta competició es jugarà en dues fases. En la primera fase es jugaran dues voltes en cada grup 

(A i B) amb un total de 14 partits per equip.  

Jugaran la segona fase A els 4 primers equips de cada grup i lluitaran per les places del primer al 

vuitè classificat. Cal recordar que els perdedors dels quarts jugaran per acabar la classificació del 5 al 

8 jugant d’aquesta forma un total de 6 partits més i un total de 20 partits en aquesta competició.  

En la segona fase B jugaran els 4 últims classificats de cada grup. Aquests jugaran una competició a 

doble volta arrossegant els resultats de la primera fase i jugant contra els 4 últims de l’altre grup. 

D’aquesta forma jugaran vuit partits més i un total de 22 partits en aquesta competició.   

 

Normativa:  

Els dos últims classificats d’aquesta competició baixaran a la categoria de Segona Divisió Masculí A.  

 * L’última data per inscriure jugadors en aquesta categoria és abans de començar la 2ª VOLTA.   

     

Possible dates:  

 L’inici de temporada serà el 20 de setembre i l’última jornada 16 de maig. 

   Setembre: 20 – 27     

   Octubre : 04 – 11 – 18 – 25  

   Novembre:  8 – 15 – 22 - 29 

   Desembre: 13 - 20 

   Gener :   10 - 17 – 24 – 31  

   Febrer:  14 – 21 – 28   

   Març:  07 – 14 – 21 – 28       

   Abril:  11 – 18 – 25    

   Maig:  2 – 9 – 16  

       

Termini d’inscripcions: 

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 27 juliol 2020 

- La inscripció dels jugadors es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 24 agost 2020 

- Cal tenir en compte les normatives d’inscripció de jugadors per participar en competicions nacional de la 

RFEH – veure Circular Nº1. 

 

Observacions:   

Les fases  d’ascens a  Divisió d’Honor  B són tres.      

1. Quarts: del  28  al 30  de maig de 2021 

2. Semifinals: del 4 al 6 de juny de 2021      

3. Final: Del 18  al 20 de juny de  2021 



 

 

 

COPA CATALANA PRIMERA DIVISIÓ MASCULÍ 

  

 

Equips: 

Aquesta competició la jugaran els 16 equips de la temporada 2018 – 2019 tot respectant la seva 

classificació:  Can Salas, Egara 1935, Club Egara, Hockey Club Sant Cugat, Catalònia Hockey Club, 

Diagonal Hockey Club, Vallés Esportiu, Pedralbes Hockey Club, AD Rimas, Atlètic Terrassa Hockey 

Club, Castelldefels Hockey, Iluro Hockey Club, Egara Hockey Club, Futbol Club Barcelona, Matadepera 

1988 i Real Club de Polo de Barcelona. 

 

 

Competició:  

Aquesta competició hi participaran tots els equips que ho vulguin de primera divisió.  

 

 

Format de competició:  

En funció del número d’inscripcions es jugarà amb un format d’una o dues voltes amb creuaments i 

classificació cada 4 equips.  

 

 

Possible dates: 

L’inici de la competició serà el 21 de març i el l’última jornada 23 de maig podent-se allargar si fos 

necessari per raons esportives.  

    

   Març:  21 – 28      

   Abril:  11 – 18 – 25  

   Maig:  2 – 9 – 16  

   

 

Termini d’inscripcions: 

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans 12 de MARÇ 2021 

- La inscripció de jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff abans 12 de MARÇ 2021 

 

 

Observacions:  

Aquesta competició es pot allargar tant com vulguem en funció dels inscrits i del acords entre clubs, 

FCH i patrocinadors.   
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CAMPIONAT DE CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ MASCULÍ 

 

Equips:  
Aquesta competició la jugaran un total de 17 equips distribuïts en dos grups.  

 Els equips són: Club Esportiu Pedralbes 1991, Club Deportiu Terrassa Hockey, Matadepera 88 Hockey, 

Línia 22 Hockey Club B, Junior Futbol Club B, Atlètic Terrassa 1952, Catalònia Hockey 

Club, Club de Hockey Sant Andreu, Iluro Hockey Club 1991, Línia 22 Hockey Club, 

Barceloní Stick Hockey Club, Junior Futbol Club, Sarrià Hockey Club, Atlètic Terrassa 

Hockey Club, Drac Hockey Club, Junior Futbol Club C i Iluro Hockey Club.  

 

GRUP 1:  Línia 22 Hockey Club, Barceloní Stick Hockey Club, Junior Futbol Club, Sarrià Hockey 

Club, Atlètic Terrassa Hockey Club, Drac Hockey Club, Junior Futbol Club C i Iluro 

Hockey Club. 

GRUP 2:  Club Esportiu Pedralbes 1991, Club Deportiu Terrassa Hockey, Matadepera 88 Hockey, 

Línia 22 Hockey Club B, Junior Futbol Club B, Atlètic Terrassa 1952, Catalònia Hockey 

Club, Club de Hockey Sant Andreu, Iluro Hockey Club 1991 

 
Format de competició:  

En funció del número d'equips inscrits s'ajustarà el sistema de competició. Es faran dos grups segons 

la classificació de l’última temporada (2018-2019) de 8 o 10 equips cada un i es jugaran dues voltes. 

Al finalitzar la primera fase els 4 primers equips de cada grup, un total de 8, jugaran per la 

classificació del 1 al 8. Els últims 4 equips de cada grup jugaran del 9 al 16 de la classificació.  

La segona fase es realitzarà amb sistema de quarts, semifinals i finals (a doble partit). En la segona 

fase, els perdedors de quarts (grup ascens i descens) jugaran per definir la classificació del 5 al 8 i 

del 9 al 16 respectivament.  

 

Normatives:  

L’última data per inscriure jugadors és abans de començar la SEGONA VOLTA . Posteriorment, al 

llarg de la segons volta es podran inscriure jugadors a la categoria de Segona Divisió B però no 

podran jugar en categories superiors. 

 Ascens i descens:  Els dos primers pugen a Primera divisió. 

Al finalitzar la competició d’aquesta temporada es crearà la Segona Divisió A i B amb 8 equips en 

cadascuna d’elles. D’aquesta forma en la temporada 2021 – 2022 tindrem:  

2a divisió A  : 8 equips (competició tancada) 

 2a divisió B  : 8 equips o mes  (competició inscripció lliure) 

 

Possibles dates: L’inici de temporada serà el 20 de setembre  i l’última jornada 16 de maig. 

  Setembre: 20 – 27 

Octubre : 04 – 11 – 18 – 25 

Novembre: 8 – 15 – 22 – 29 

Desembre: 13 – 20 

Gener: 10 – 17 – 24 – 31 

Febrer: 14 – 21 – 28 

Març: 07 – 14 – 21 – 28 

Abril: 1 – 18 – 25 

Maig: 2 – 9 –  16

Termini d’inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans 27 juliol 2020 

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans 24 agost 2020 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ A 

 

Equips:  

En aquesta competició i jugaran un total d’11 equips, segons temporada 2019 – 2020. Cal remarcar 

que és amb inscripció lliure.  

 

Els equips són:  Junior Futbol Club C, Junior Futbol Club, Club Egara, Iluro Hockey Club, Catalònia 

Hockey Club, Castelldefels Hockey Club, Egara 1935, Real Club de Polo de Barcelona, Matadepera 

88 Hockey, Barcelona Futbol Club i Línia 22 Hockey Club.  

  

Format de competició: 

Aquesta és una categoria de creació nova i oberta per tant cada equip pot demanar de jugar en la 

categoria A o B segons vulguin.  

En principi la voluntat dels equips de la Segona Divisió Femenina A és la de competir en un nivell 

més exigent i la Segona Divisió Femenina B es crea amb la voluntat d’oferir un nivell menys exigent.  

  

La competició de Segona Divisió Femenina A es jugarà amb sistema de dues voltes. Els 4 primers 

equips de la competició jugaran semifinals i finals al millor de dos partits. Aquest sistema es pot veure 

modificat si per raons d’inscripcions fos necessari. En tal cas s’informarà a tots els clubs 

adequadament.  

 

Normatives:  

L’última data per inscriure jugadores és abans de començar la SEGONA VOLTA . Posteriorment, al 

llarg de la segons volta es podran inscriure jugadores a la categoria de Segona Divisió B però no 

podran jugar en categories superiors. 

 

Possibles dates: 

 L’inici de temporada serà el 20 de setembre  i l’última jornada 16 de maig. 

 

   Setembre: 20 – 27     

   Octubre : 04 – 11 – 18 – 25  

   Novembre:  8 – 15 – 22 – 29  

   Desembre: 13 – 20  

   Gener :   10 – 17 – 24 – 31  

   Febrer:  14 – 21 – 28   

   Març:  07 – 14 – 21 – 28       

   Abril:  11 – 18 – 25  

   Maig:  2 – 9 – 16  

 

 

Observacions:   

 Les fases d’ascens a 1a divisió femenina són dos.    

1. Fase Prèvia : 4 al 6  de juny de 2021 

2. Fase Final : 18 al 20 de juny de 2021  

  

 

Termini d’inscripcions: 

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans 27 juliol 2020 

- La inscripció de les jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff abans agost 2020 

- Cal tenir en compte les normatives d’inscripció de jugadores per jugar competicions nacionals de la 

RFEH – veure Circular Nº1. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ B 

 

Equips:  

En aquesta competició i jugaran un total de 9 o 10 equips, segons temporada 2019 – 2020. Cal 

remarcar que és amb inscripció lliure.  

 

Els equips són:  Club Egara B, Club Esportiu Terrassa, Junior Futbol Club B, Catalònia Hockey Club, 

Pedralbes Hockey Club, Barceloní Stick Hockey Club, Atlètic Terrassa i Club Hockey Sant Andreu.    

  

Format de competició: 

Aquesta és una categoria de creació nova i oberta.  

En principi la voluntat dels equips de la Segona Divisió Femenina B és crea una divisió nova amb la 

voluntat d’oferir un nivell menys exigent.  

  

La competició de Segona Divisió Femenina B es jugarà amb sistema de lliga regular, és a dir dues 

voltes. Aquest sistema es pot veure modificat si per tema d’inscripcions fos necessari. En tal cas 

s’informarà a tots els clubs prèviament.  

 

Normatives:  

L’última data per inscriure jugadores és abans de començar la SEGONA VOLTA . Posteriorment, al 

llarg de la segons volta es podran inscriure jugadores a la categoria de Segona Divisió B però no 

podran jugar en categories superiors. 

 

Possibles dates: 

 L’inici de temporada serà el 20 de setembre  i l’última jornada 16 de maig. 

 

   Setembre: 20 – 27     

   Octubre : 04 – 11 – 18 – 25  

   Novembre:  8 – 15 – 22 – 29  

   Desembre: 13 – 20  

   Gener :   10 – 17 – 24 – 31  

   Febrer:  14 – 21 – 28   

   Març:  07 – 14 – 21 – 28       

   Abril:  11 – 18 – 25   

   Maig:  2 – 9 – 16  

 

 

 

 

Termini d’inscripcions: 

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 27 juliol 2020 

- La inscripció de les jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff abans  24 agost 2020 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA TERCERA DIVISIÓ MASCULÍ 

 

Equips: 

Aquesta competició la jugaran un total de 14 equips distribuïts en dos grups segons la classificació de la 

temporada 2018 – 2019. Cal remarcar que és amb inscripció lliure i està sempre oberta.  

Els equips són: Diagonal Hockey Club, Barceloní Stick Hockey Club, Atlètic Terrassa, Matadepera 88 

Hockey, Real Club de Polo Rosso, Junior FC, Sarrià Hockey Club, Can Salas, Egara Hockey Club, 

Gran Reserva Hockey Club, Club Esportiu Terrassa Hockey, Castelldefels Hockey Club i Barceloní 

Stick Hockey.   

 

GRUP 1:  Sarrià Hockey Club, Can Salas, Egara Hockey Club, Gran Reserva Hockey Club, 

Club Esportiu Terrassa Hockey, Castelldefels Hockey Club i Barceloní Stick Hockey.   

 

GRUP 2:  Club Egara, Diagonal Hockey Club, Barceloní Stick Hockey Club, Atlètic Terrassa, 

Matadepera 88 Hockey, Real Club de Polo Rosso i Junior FC 

 

Format de competició:  

Aquesta competició es jugarà en dues fases. En la primera fase es jugaran dues voltes en cada grup 

(A i B) amb un total de 12 partits per equip.  

Jugaran la segona fase A els 4 primers equips de cada grup i lluitaran per les places del primer al 

vuitè classificat. Cal recordar que els perdedors dels quarts jugaran per acabar la classificació del 5 al 

8 jugant d’aquesta forma un total de 6 partits més i un total de 18 partits en aquesta competició.  

En la segona fase B jugaran els 3 últims classificats de cada grup (si no surten equips nous). En 

aquesta fase es jugarà igualment una competició amb quarts semifinals i final. Els perdedors dels 

quarts jugaran per definir la classificació del 13 al 16. D’aquesta forma jugaran 6 partits més i un total 

de 18 partits en aquesta competició.   

 

Normatives:  

Només es podran alinear jugadors fitxats a tercera divisió i papis.  

*En cap cas es podrà alinear jugadors de categories CADET  i/o JUVENIL  

 

Possibles dates: 

 L’inici de temporada serà el 20 de setembre  i l’última jornada 16 de maig. 

 

   Setembre: 20-27    

   Octubre : 04 -11-18-25 

   Novembre:  8-15-22-29 

   Desembre: 13-20 

   Gener :   10-17 -24-31 

   Febrer:  14–21-  28  

   Març:  07-14-21-28      

   Abril:  11-18-25 

   Maig:  2-9-16 

 

 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 27 juliol 2020 

- La inscripció dels jugadors es farà rigorosament a través del programa Playoff 15 dies abans de 

començar la competició. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA MAMIS   7X7 

 

Equips: 

Aquesta competició la jugaran un total de 11 equips. Cal remarcar que és amb inscripció lliure i està 

sempre oberta.  

Els equips són: Castelldefels Hockey Club, Club Egara 7x7, Atlètic Terrassa 7x7, Club Esportiu 

Terrassa Hockey, Club Hockey Sant Andreu Mamis, AD Rimas, Línia 22 Hockey Club Mamis, 

Castelldefels Hockey Club Blue, Iluro Hockey Club Mamis, Matadepera 88 hoquei, Pedralbes.  

 

 

Format de competició:  

Aquesta competició es jugarà amb un sistema de lliga a una volta. Posteriorment les 4 primeres 

classificades de la lliga jugaran semifinals i finals. La resta i cada quatre es jugaran encreuaments i 

classificatoris per decidir la totalitat de la competició. En funció del nombre d’inscrits es pot veure 

modificada tant el sistema de competició com el nombre d’inscrits. 

 

Possibles dates: 

 L’inici de temporada serà el 20 de setembre  i l’última jornada 16 o 23 de maig. 

 

   Setembre: 20 – 27     

   Octubre : 04 – 11 – 18 – 25  

   Novembre:  8 – 15 – 22 – 29  

   Desembre: 13 – 20  

   Gener :   10 – 17 – 24 – 31  

   Febrer:  14 – 21 – 28   

   Març:  07 – 14 – 21 – 28       

   Abril:  11 – 18 – 25  

   Maig:  2 – 9 – 16  

 

Normativa Mamis: 

Es juga en format 7x7, la durada dels partits és de dues parts de 25 minuts amb un descans de 5 minuts. 

Es juga en camp d’alevins i àrees reglamentàries. 

 

Aquesta competició farà servir la normativa contemplada al reglament d’alevins (ajunta) amb les 

següents excepcions o diferències : 

 

• Cada equip és format per un mínim de 7 jugadores (inclosa la portera) que intervenen 

simultàniament en el joc.  

• Aquesta competició està pensada només per a mares que no han juguen mai a hockey, però 

com a cas excepcional es podrà alinear com màxim a una jugadora per equip, que no hagi tingut 

llicència federada en els darrers 10 anys en cap categoria i d’altres comunitats o països . 

• Sancions : Els àrbitres poden fer servir targetes. 

• En cas d’empat en la competició es farà servir la normativa del Reglament de Partits i 

Competicions. 

• Pel que fa a la resta de normativa regeixen les vigents "Regles del Joc del Hockey". 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 27 juliol 2020 

- La inscripció de les jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff 15 dies abans de 

començar la competició. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA MAMIS   9X9 

 

Equips: 

Aquesta competició la jugaran un total de 14 equips. Cal remarcar que és amb inscripció lliure i està 

sempre oberta.  

Els equips són: Barceloní Stick Hockey Club, Castelldefels Hockey Club 9x9, Egara 1935, Atlètic 

Terrassa 9x9, Club Egara, Junior Futbol Club Mamis, Egara Hockey Club, Matadepera 88 Hockey, 

Real Club de Polo Mamis i Catalònia Hockey Club.   

 

Format de competició:  

Aquesta competició es jugarà amb un sistema de lliga a una volta. Posteriorment les 4 primeres 

classificades de la lliga jugaran semifinals i finals. La resta i cada quatre es jugaran encreuaments i 

classificatoris per decidir la totalitat de la competició. En funció del nombre d’inscrits es pot veure 

modificada tant el sistema de competició com el calendari. 

 

Possibles dates: 

 L’inici de temporada serà el 20 de setembre i l’última jornada el 16 o 23 de maig. 

   Setembre: 20 – 27     

   Octubre : 04 – 11 – 18 – 25  

   Novembre:  8 – 15 – 22 – 29  

   Desembre: 13 – 20  

   Gener :   10 – 17 – 24 – 31  

   Febrer:  14 – 21 – 28   

   Març:  07 – 14 – 21 – 28       

   Abril:  11 – 18 – 25  

   Maig:  2 – 9 – 16  

 

Normativa Mamis : 

Es juga en format 9x9, la durada dels partits es de 4 quarts de 15 minuts. Descans de 2 minuts entre 

quarts i a la mitja part de 5 minuts. Es juga en camp d’infantil i àrees reglamentàries. 

 

Aquesta competició farà servir la normativa contemplada al reglament d’infantils (ajunta) amb les 

següents excepcions o diferències : 

 

• Cada equip és format per un mínim de 9 (inclosa el portera) i un màxim de 16 que intervenen 

simultàniament en el joc.  

• Aquesta competició està pensada només per a mares que no han jugat mai a hockey, però com 

a cas excepcional es podrà alinear màxim a 1 exjugadora per equip, que no hagi tingut llicència 

federada en els darrers 10 anys en cap categoria i d’altres comunitats o països. Poden estar a la 

convocatòria varies ex-jugadores però només una podrà estar jugant, la resta estarà a la 

banqueta. Només pot haver-hi una “ex-jugadora” al terreny de joc.   

• Sancions : Els àrbitres poden fer servir targetes. 

• En cas d’empat es farà servir la normativa del Reglament de Partits i Competicions. 

• Pel que fa a la resta de normativa regeixen les vigents "Regles del Joc del Hockey". 

 

Observacions:   

La final del Campionat d'Espanya Mamis està programat pel cap de setmana del 21 juliol de 2021 ? 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 27 juliol 2020 

- La inscripció dels jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff 15 dies abans de 

començar la competició. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PAPIS 

 

 

Equips: 

Aquesta competició la jugaran un total de 13 equips. Cal remarcar que és amb inscripció lliure i està 

sempre oberta.  

Els equips són: Club Egara, Línia 22 Hockey Club, Barceloní Stick Hockey Club, Atlètic Terrassa, 

Egara 1935, Iluro Hockey Club Papis, Club Esportiu Terrassa Hockey, Club Hockey Sant Andreu 

Papis, Real Club de Polo Rosso, Catalònia Hockey Club Papis i Matadepera Hoquei.  

 

Format de competició:  

Aquesta competició es jugarà amb un sistema de lliga a una volta. Posteriorment els 4 primers 

classificats de la lliga jugaran semifinals i finals. La resta jugaran classificatoris per decidir la totalitat 

de la competició. En funció del nombre d’inscrits es pot veure modificat tant el sistema de competició 

com el calendari. 

 

Possibles dates: 

 L’inici de temporada serà el 20 de setembre i l’última jornada el 16 o 23 de maig. 

 

   Setembre: 20 – 27     

   Octubre : 04 – 11 – 18 – 25  

   Novembre:  8 – 15 – 22 – 29  

   Desembre: 13 – 20  

   Gener :   10 – 17 – 24 – 31  

   Febrer:  14 – 21 – 28   

   Març:  07 – 14 – 21 – 28       

   Abril:  11 – 18 – 25  

   Maig:  2 – 9 – 16 – 23 – 30  

 

Normativa Papis: 

 Poden prendre part un màxim de 2 jugadors que compleixen alguna de les següents condicions : 

• Haver jugat com a màxim a tercera divisió i fer 5 o mes anys que no te llicència federativa amb 

cap equip de la FCH. 

• Haver jugat a 2a divisió i fer com a mínim 10 anys que no té llicència federativa amb cap equip 

de la FCH. 

• Haver jugat només a categories juvenils o d’escola, fent  un mínim de 10 anys que  no té 

llicència federativa amb cap equip de la FCH, i tenir una edat mínima de 30 anys. 

• En cap cas podran jugar en aquesta categoria jugadors que hagin tingut llicència federativa en 

Divisió d’Honor o Primera Divisió, o qualsevol altre categoria similar d’altres comunitats o països. 

• Es poden alinear 18 jugadors.  

 

Observacions:   

El campionat d'Espanya Papis està programat pel cap de setmana del 21 juliol de 2021 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 1 setembre 2020 

- La inscripció de jugadors es farà rigorosament a través del programa Playoff 15 dies abans de 

començar de la competició 

 

- Inscripció de i jugadores al programa informàtic de la RFEH – Circular N1 
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LLIGA BBVA  HOCKEY +   7X7 – CATEGORIA A 

 

Equips: 

Aquesta competició la jugaran un total de 6 equips.  

Els equips són: Barça Blau, Paideia Barça, Club Deportiu Terrassa, Atlètic Heura Negre – Línia 22 

Hockey+ i Real Club de Polo.  

 

 

 

Format de competició:    

Aquesta competició es jugarà amb un sistema de lliga a dues voltes. En funció del nombre d’inscrits 

es pot veure modificat tant el sistema de competició com el calendari. Es jugarà un total de 10 partits.  

 

 

Possibles dates: Veure annexa calendari de partits.  

   Sortirà a la web i s’enviarà a DT després de l’assemblea.  

 

Reglamentació:  https://www.fchockey.cat/media/fch/reglamentacio--1548937625130904.pdf 

 

 

Termini inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 1 setembre 2020 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff 15 dies abans de 

començar de la competició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fchockey.cat/media/fch/reglamentacio--1548937625130904.pdf
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LLIGA BBVA  HOCKEY +   7X7 – CATEGORIA B 

 

Equips: 

Aquesta competició la jugaran un total de 7 equips.  

Els equips són:  Barça Grana, Catalònia Hockey Club, Atlètic Heura Groc, Iluro Hockey Club, Junior 

Futbol Club (Grup Catalònia), Club Egara Fupar Blanc i Club Egara Fupar Blau.  

 

Format de competició:    

Aquesta competició es jugarà amb un sistema de lliga a dues voltes. En funció del nombre d’inscrits 

es pot veure modificat tant el sistema de competició com el calendari. Es jugarà un total de 12 partits.  

 

Possibles dates: Veure annexa calendari de partits.  

   Sortirà a la web i s’enviarà a DT després de l’assemblea.  

 

Reglamentació:  https://www.fchockey.cat/media/fch/reglamentacio--1548937625130904.pdf 

 

 

Termini inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 1 setembre 2020 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff 15 dies abans de 

començar de la competició. 

 

 

 

 

 

https://www.fchockey.cat/media/fch/reglamentacio--1548937625130904.pdf
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SUPERCOPA   CATALANA . MUNICH 2021 

Normativa 2020-2021:  

Degut a la pandèmia del Covid-19 i en referència al sistema de classificació per la Supercopa 2021, 

la FCH proposa fer servir els resultats esportius de la primera volta de totes les competicions de la 

temporada 2020-21 per tal de que sigui un incentiu esportiu pels jugadors i equips d’aquella mateixa 

temporada. Participaran el primer i segon classificats de la primera volta de la temporada en curs.  

Si en alguna categoria no s’arribés a la 1a volta es faria servir la classificació en data 21/12/2020. 

 

Possibles dates:   6 i 7 de Febrer   

Equips:  

Es classificaran per a cada categoria les següents places: 

DIVISIÓ HONOR MASCULI 

- Els 4 primers equips del Campionat de Catalunya  DH  masculí 2020-21. 

 

DIVISIÓ HONOR FEMENÍ 

- Els 4 primers equips del Campionat de Catalunya  DH femení 2020-21 

 

DIVISIÓ HONOR  B  MASCULI 

- Els 2 equips del Campionat de Catalunya  DH  B masculí 2020-21. 

 

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ 

- Els 2 equips del Campionat de Catalunya de primera divisió femení 2020-21. 

 

PRIMERA DIVISIÓ MASCULÍ 

- El 1r de cada grup (1a volta) Campionat de Catalunya de primera divisió masculí 2020-21. 

 

SEGONA DIVISIÓ MASCULÍ 

- El 1r de cada grup (1a volta) del Campionat de Catalunya de segona divisió masculí 2020-21. 

 

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ A 

- Els dos primers (1a volta) del Campionat de Catalunya de segona divisió femení 2020-21. 

 

 SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ B 

- Els dos primers (1a volta) del Campionat de Catalunya de segona divisió femení 2020-21. 

 

TERCERA DIVISIÓ MASC 

- Els dos primers (1a volta)  del Campionat de Catalunya de tercera divisió 2020-21. 

 

PAPIS 

- Els dos primers (1a volta)  del Campionat de Catalunya de papis 2020-21. 

 

MAMIS 7X7  

- Els dos primers (1a volta)  del Campionat de Catalunya de mamis 2020-21.  

 

MAMIS 9X9 

- Els dos primers (1a volta)  del Campionat de Catalunya de mamis2020-21. 

 

HOCKEY + A 

- Els dos primers (1a volta)  Excepció: tot i que finalitzen el 31/01. 

 

HOCKEY + B  

- Els dos primers (1a volta) Excepció:  tot i que finalitzen el 31/01. 
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CAMPIONAT  DE CATALUNYA JUVENIL MASCULÍ I FEMENÍ 

  

Equips:   
 Segons les inscripcions dels clubs en el grup A i B de cada categoria.   

 

Format de competició:  

Es jugaran dues voltes, quarts, semifinals i final. Els perdedors dels quarts jugaran per definir la 

classificació de la competició. En funció del número d’equips inscrits a cada grup i categoria s’ajustaran 

els calendaris.  

 

Possibles dates: 

   Setembre: 27   

   Octubre : 04 – 11 – 18 – 25  (Stage s-18) 

   Novembre: 1 (autonòmic) – 8 – 15 – 22 – 29  

   Desembre: 06 (pont?) – 13  (sector cadet ?) 20 

   Gener :   10 – 17 – 24 – 31  (Sector sala JM) HOCKEY SALA  

   Febrer:  7 Sector sala JF – 14 – Final  CE JM – 21 Final CE JF   

   Febrer:  28 

   Març:  07 – 14 – (Stage S-16) – 21 (autonòmic S-16) – 28  

   Abril:   11 – 18 – 25  

   Maig:  02 (FINAL4) – 09 – 16 – 23 – 30  

     *En vermell dates NO hàbils 

 

Normativa:  

Es poden alinear 18 jugadors/es. 

Normativa Play Off adjunta.  – MODEL PLAYOFF 

Podem participar en aquesta competició els nascuts/es als anys 2003 i 2004 i jugadors/es de 

competicions inferiors segons reglament.   

  

 Reunió de Directors Tècnics per l’organització de grups PER DETERMINAR  

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 1 setembre 2020 

- La inscripció de jugadors es farà rigorosament a través del programa Playoff 15 dies abans de 

començar de la competició. 

 

- Cal repassar com fer les inscripció de i jugadors/es a les activitats de la RFEH a través del programa 

informàtic de la RFEH, la normativa i Circular Nº1 (Campionats i Copes d’Espanya).  

 

 

Observacions:   

Campionat d'Espanya juvenil masculí i femení :   

Sectors:  Cap de setmana del 13 de juny de 2021 

Final:   Cap de setmana del 27 de juny de 2021 (CATALUNYA) 

 

Copa d'Espanya juvenil masculí i femení:   

Sectors:  Cap de setmana del 22 de novembre de 2020 

Final:   Cap de setmana del  6 de desembre de 2020 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET MASCULÍ I FEMENÍ  11X11 

 

Equips:   
 Segons les inscripcions dels clubs en el grup A i B de cada categoria.   

 La inscripció és lliure i està sempre oberta segons dates d’inscripció.  

 

Format de competició:  

Es jugaran dues voltes, quarts, semifinals i final. Els perdedors dels quarts jugaran per definir la 

classificació de la competició. En funció del número d’equips inscrits a cada grup i categoria s’ajustaran 

els calendaris.  

Sistema de competició de Play Off ajustada en funció del número d’equips.  

  

 Reunió de Directors Tècnics per l’organització de grups PER DETERMINAR  

 

Possibles dates: 

 Des del  27 de setembre de 2020 

 

Normativa:  

Es poden alinear 18 jugadors/es. 

 Normativa de Play Off.  

Podem participar en aquesta competició els nascuts/es als anys 2005 i 2006 i jugadors/es de 

competicions inferiors segons reglament.   

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 1 setembre 2020. 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 15 de 

setembre 2020.  

 

- Cal repassar com fer les inscripció de i jugadors/es a les activitats de la RFEH a través del programa 

informàtic de la RFEH, la normativa i Circular Nº1 (Campionats i Copes d’Espanya).  

 

 

Observacions:  

Campionat d’Espanya cadet masculí i femení: 

Sectors: Cap de setmana del  10 d’abril de 2021 

Final:  Cap de setmana del  25 d’abril de 2021 (BILBAO) 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 9X9  FEMENÍ I MASCULÍ.  

 

Equips:   
 Segons les inscripcions dels clubs en el grup A i B de cada categoria.   

 La inscripció és lliure i està sempre oberta segons dates d’inscripció.  

 

Format de competició:  

Es jugaran dues voltes, quarts, semifinals i final. Els perdedors dels quarts jugaran per definir la 

classificació de la competició. En funció del número d’equips inscrits a cada grup i categoria s’ajustaran 

els calendaris.  

Els 8 equips del grup A jugaran per classificar-se pel Campionat d’Espanya. Cal veure si la classificació 

vindrà determinada per la primera o segona volta. Pot variar en funció de les jornades del calendari.  

 

 Reunió de Directors Tècnics per l’organització de grups PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

El terreny de joc és 3/4 de camp de hockey.  

 Cada equip estarà format per un mínim de 9 jugadors/es i un màxim de 16.  

Podem participar en aquesta competició els nascuts/es als anys 2007 i 2008 i jugadors/es de 

competicions inferiors segons reglament.   

 

Possibles dates: 

 Des del  26 de setembre de 2020 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 15 setembre 2020. 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 20 de 

setembre de 2020.  

 

- Cal repassar com fer les inscripció de i jugadors/es a les activitats de la RFEH a través del programa 

informàtic de la RFEH, la normativa i Circular Nº1.  

 

Observacions:  

Campionat d’Espanya infantil masculí i femení:  

Sectors: Cap de setmana del 17 de gener de 2021 

Final:  Cap de setmana del 31 de gener de 2021 (SANTANDER) 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ  7X7 

 

Equips:   
 Segons les inscripcions dels clubs en el grup A i B de cada categoria.   

 La inscripció és lliure i està sempre oberta segons dates d’inscripció.  

 

Format de competició: 

 Sistema de competició de dos voltes o una amb dues competicions diferents.  

 En funció del número d’inscrits s’ajustarà els calendari de competició.  

 

 Reunió de Directors Tècnics per l’organització de grups PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

El terreny de joc és 1/2 de camp de hockey.  

 Cada equip estarà format per un mínim de 7 jugadors/es i un màxim de 13.  

Podem participar en aquesta competició els nascuts/es als anys 2009 i 2010 i jugadors/es de 

competicions inferiors segons reglament.   

 

Possibles dates: 

 Des del  26 de setembre de 2020 

 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 15 setembre 2020. 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 20 de 

setembre de 2020.  
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CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ   6X6   

 

Equips:   
 Segons les inscripcions dels clubs en el grup A i B de cada categoria.   

 La inscripció és lliure i està sempre oberta segons dates d’inscripció.  

 

Format de competició: 

 Sistema de competició de dos voltes o una amb dues competicions diferents.  

 Es faran dos o tres competicions en funció del número d’inscrits 

 En funció del número d’inscrits s’ajustarà els calendari de competició.  

 

 Reunió de Directors Tècnics per l’organització de grups PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

El terreny de joc és 1/4 de camp de hockey.  

 Cada equip estarà format per un mínim de 6 i un màxim de 10 jugadors/es.  

Podem participar en aquesta competició els nascuts/es als anys 2011 i 2012 i jugadors/es de 

competicions inferiors segons reglament.   

 Preferiblement col·locar els jugadors/es nascudes en el 2011 en el grup A.   

 

Possibles dates: 

 Des del  26 de setembre de 2020 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 15 setembre 2020. 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 20 de 

setembre de 2020.  
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ 3X3 

 

Equips:   
 Segons les inscripcions dels clubs en el grup A i B de cada categoria.   

 La inscripció és lliure i està sempre oberta segons dates d’inscripció.  

 

Format de competició: 

 Sistema de competició de dos voltes o una amb dues competicions diferents.  

 Es faran dos o tres competicions en funció del número d’inscrits 

 En funció del número d’inscrits s’ajustarà els calendari de competició.  

 

 Reunió de Directors Tècnics per l’organització de grups PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

El terreny de joc és 1/8 de camp de hockey.  

 Cada equip estarà format per un mínim de 6 i un màxim de 10 jugadors/es.  

Podem participar en aquesta competició els nascuts/es als anys 2013, 2014 i posterior.   

 

Possibles dates: 

 Des del  26 de setembre de 2020 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 15 setembre 2020. 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 20 de 

setembre.  
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CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ MASCULÍ HOCKEY SALA 

 

Equips:   
 Participen en aquesta competició un total de 8 equips i segons classificació de la temporada 2019-2020. 

  

Classificació 2019 – 2020:  

1. Atlètic Terrassa Hockey Club  

2. Club Egara  

3. Can Salas 

4. Junior FC 

5. Futbol Club Barcelona 

6. Vallés Esportiu  

7. Club Tennis Les Fonts 

8. Egara 1935 

 

  GRUP A:  ATHC – JUNIOR FC –  FC BARCELONA – EGARA 1935 

  GRUP B:  CLUB EGARA – CAN SALAS  - VALLES ESPORTIU – CT LES FONTS 

 

Format de competició: 

 Es realitzen grups segons classificació de la temporada 2019 – 2020. 

Cada grup farà una volta per decidir la classificació i posteriorment farem semifinals i finals. El equips 

que no participen en semifinals jugaran per decidir les places del 5 al 8. 

 Reunió de Directors Tècnics per ajustar dates de la competició. PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

L’últim classificat baixarà de categoria, segona divisió masculina sala.   

 

Possibles dates: 

 Des del  26 de setembre de 2020 

Jornada 1:  10 Gener 

Jornada 2: 16 Gener 

Jornada 3: 17 Gener   

Jornada 4: Semis – 23 Gener  

Jornada 5: Final 24 de Gener Guanyador S1 contra guanyador S2  

Jornada 5: Tercer i quart  

Jornada 5: Cinquè i sisè 

Jornada 5: Setè i vuitè  

 

Observacions:   

 Pendent confirmar disponibilitat de dates del mes de gener. Setmanes lliures; 10-17- (24*)  

*El sector del C Espanya de sala és el 24 gener. Si cap equip català participa al sector es poden fer 

servir la data per fer competició del campionat de Catalunya de sala. 

   

 Campionat d'Espanya primera divisió masculí hockey sala: 

 Sectors :  Cap de setmana del 24 de gener de 2021 

 Final   :  Cap de setmana del 7 de febrer de 2021 

 

Termini d'inscripcions :  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  Abans 1 desembre  2020 

- La inscripció de jugadors es farà rigorosament a través del programa Playoff 20 dies abans de 

començar la competició 

- Cal repassar com fer les inscripció de i jugadors a les activitats de la RFEH a través del programa 

informàtic de la RFEH, la normativa i Circular Nº1 (Campionats d’Espanya).  
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CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ HOCKEY SALA 

 

Equips:   
 Participen en aquesta competició un total de 8 equips i segons classificació de la temporada 2019-2020. 

 La inscripció és lliure i està oberta segons les dates d’inscripció de jugadores i equips.  

  

Classificació 2019 – 2020:  

1. Club Egara 

2. Club Esportiu Terrassa 

3. Junior Futbol Club 

4. Atlètic Terrassa Hockey Club 

5. Barcelona Futbol Club 

6. Atlètic Terrassa Hockey Club - B 

 

Format de competició: 

 Es realitzen grups segons classificació de la temporada 2019 – 2020. 

Cada grup farà una volta per decidir la classificació i posteriorment farem semifinals i finals. El equips 

que no participen en semifinals jugaran per decidir les places del 5 al 8. 

  

 Reunió de Directors Tècnics per ajustar dates de la competició. PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

L’últim classificat baixarà de categoria, segona divisió masculina sala.   

 

Possibles dates: 

Jornada 1:  09 Gener 

Jornada 2: 10 Gener 

Jornada 3: 14 Gener 

Jornada 4: 16 Gener 

 Jornada 5: 17 Gener 

 Jornada 6: 23 Semifinals (S1 i S2) 

Jornada 7: 24 Final 24 de Gener Guanyador S1 contra guanyador S2  

Jornada 7: 24 Tercer i quart  

Jornada 7: 23 o 24 Cinquè i sisè 

Jornada 7: 23 o 24 Setè i vuitè  

 

Observacions:   

 Pendent confirmar disponibilitat de dates del mes de gener. Setmanes lliures; 10-17- (24*)  

*El sector del C Espanya de sala és el 24 gener. Si cap equip català participa al sector es poden fer 

servir la data per fer competició del campionat de Catalunya de sala. 

   

 Campionat d'Espanya primera divisió masculí hockey sala: 

 Sectors :  Cap de setmana del 24 de gener de 2021 

 Final   :  Cap de setmana del 7 de febrer de 2021 

 

Termini d'inscripcions :  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  Abans 1 desembre  2020 

- La inscripció de jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff 20 dies abans de 

començar la competició 

- Cal repassar com fer les inscripció de i jugadores a les activitats de la RFEH a través del programa 

informàtic de la RFEH, la normativa i Circular Nº1 (Campionats d’Espanya).  
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CAMPIONAT CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ MASCULÍ HOCKEY SALA 

 

Equips:   
Participen en aquesta competició un total de 8 equips i segons classificació de la temporada 2019-2020 

fem els grups.  

 La inscripció és lliure i està oberta segons les dates d’inscripció de jugadors i equips.  

  

Format de competició: 

 Es realitzen grups segons classificació de la temporada 2018 – 2019. 

Cada grup farà una volta per decidir la classificació i posteriorment farem semifinals i finals. El equips 

que no participen en semifinals jugaran per decidir les places del 5 al 8. 

 La competició i el calendari s’ajustaran segons els número d’inscripcions que rebem.  

 

 Reunió de Directors Tècnics per ajustar dates de la competició. PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

El primer classificat pujarà a la Primera Divisió Masculina de Sala.   

 

Possibles dates: 

 Des del  23 de Maig al 7 de Juny de 2021. 

 Dates: 23 – 24 – 30 – 31 de Maig i 5 – 6 – 7 Juny.  

 

Observacions:   

Ajustarem el calendari de competicions segons les finalitzacions de les competicions de hockey 

herba de la mateixa categoria.  

 

Termini d'inscripcions :  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  Abans 1 maig 2021 

- La inscripció de jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff 20 dies abans de 

començar la competició 
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CAMPIONAT CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ HOCKEY SALA 

Equips:   
Participen en aquesta competició un total de 8 equips i segons la classificació de la temporada 2019-

2020 fem els equips.  

 La inscripció és lliure i està oberta segons les dates d’inscripció de jugadores i equips.  

  

Format de competició: 

 Es realitzen grups segons classificació de la temporada 2018 – 2019. 

Cada grup farà una volta per decidir la classificació i posteriorment farem semifinals i finals. El equips 

que no participen en semifinals jugaran per decidir les places del 5 al 8. 

 La competició i el calendari s’ajustaran segons els número d’inscripcions que rebem.  

 

 Reunió de Directors Tècnics per ajustar dates de la competició. PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

El primer classificat pujarà a la Primera Divisió Masculina de Sala.   

 

Possibles dates: 

 Des del  23 de Maig al 7 de Juny de 2021. 

 Dates: 23 – 24 – 30 – 31 de Maig i 5 – 6 – 7 Juny.  

 

Observacions:   

Ajustarem el calendari de competicions segons les finalitzacions de les competicions de hockey 

herba de la mateixa categoria.  

 

Termini d'inscripcions :  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 1 desembre  2020 

- La inscripció de jugadores es farà rigorosament a través del programa Playoff 20 dies abans de 

començar la competició. 
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CAMPIONAT CATALUNYA JUVENIL MASCULÍ I FEMENÍ HOCKEY SALA 

 

Equips:   
 La inscripció és lliure i està oberta segons les dates d’inscripció de jugadores i equips.  

  

Format de competició: 

 La competició i el calendari s’ajustaran segons els número d’inscripcions que rebem.  

 

 Reunió de Directors Tècnics per ajustar dates de la competició. PER DETERMINAR  

 

Normatives:  

 Participaran en aquesta categoria els nascuts/es als anys 2003 i 2004.  

 

Possibles dates: 

Ajustarem el calendari de competicions segons les finalitzacions de les competicions de hockey 

herba de la mateixa categoria.  

 

Masculí 

Gener:  10 – 17 – 24 

 

Femení 

Gener:  10 – 17 – 24 – 31 

 

Observacions:   

➢ Campionat d'Espanya juvenil masculí i femení de hockey sala :  

Masculí: 

Sectors: Cap de setmana del 31 de gener de 2021 

Final:  Cap de setmana del 14 de febrer  de 2021 

 

Femení:     

Sectors: Cap de setmana del 7 de febrer de 2021 

Final: Cap de setmana del 21 de febrer de 2021 

 

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans 1 desembre 

2020 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff 20 dies abans 

començar la competició. 

- Cal repassar com fer les inscripció de i jugadores a les activitats de la RFEH a través del programa 

informàtic de la RFEH, la normativa i Circular Nº1 (Campionats d’Espanya).  
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CAMPIONAT CATALUNYA CADET, INFANTIL I ALEVÍ  HOCKEY SALA 

 

Equips i competició:  

En funció del número d'equips inscrits s'establirà el sistema de competició. 

 

Normativa:  

 Cada equip és format per un mínim de 7 i un màxim de 13 jugadors/es. 

 Jugaran la categoria cadet els nascuts/es als anys 2005 i 2006 

 Jugaran la categoria infantils nascuts/es als anys 2007 i 2008 

 Jugaran la categoria aleví nascuts/es als anys 2009 i 2010 

 

Posibles Dates:  

Cadet - Novembre Desembre 2020 

Infantil Masculí i Femení  – Finals Març i Abril 2021.    

Aleví Femení - Setembre/Octubre  2020. 

Aleví Masculí – Maig i principis de juny 2021. 

  

Termini d'inscripcions:  

Aleví Femení Sala:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff  abans de l’1 de 

setembre 2020 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff 20 de setembre 2020 

 

Per la resta de categories:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff un mes abans de l’inici 

de la competició.  

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff 20 dies abans 

començament de la competició. 

- Cal repassar com fer les inscripció de i jugadores a les activitats de la RFEH a través del programa 

informàtic de la RFEH, la normativa i Circular Nº1 (Campionats d’Espanya). 

 

Observacions : 

Campionat d'Espanya cadet masculí i femení hockey  sala:   

   Sectors :  Cap de setmana del 13 de desembre de 2020 

   Final   :  Cap de setmana del 27 de desembre 2020 

 

Campionat d'Espanya infantil  masculí i femení hockey  sala:   

   Sectors :  Cap de setmana del 9 de maig de 2021 

   Final   :  Cap de setmana del 23 de maig de 2021 
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CAMPIONATS DE CATALUNYA DE 
HOCKEY PLATJA 

 

 

 

TEMPORADA 2020 - 2021 
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CAMPIONAT CATALUNYA HOCKEY PLATJA 

 

Equips:  

Inscripcions obertes segons categories.  

  

 

Format de competició: 

En funció del número d'equips inscrits s'establirà el sistema de competició.  

 

Categories: 

La categoria femení i masculí d’iniciació inclou els nascuts i nascudes en el 2007 i posteriors.  

La categoria femení i masculí de cadet inclou els nascuts i nascudes en els anys 2006 i 2005. 

 La categoria femení i masculí de juvenil inclou els nascuts i nascudes en els anys 2004 i 2003. 

 La categoria femení i masculí de sènior inclou els nascuts i nascudes en el 2002 i anteriors.  

 

Normativa:  

 Cada equip esta format per 8 jugadors/es. 

 En el terreny de joc i poden haver 5 amb inclòs porter o un jugador amb privilegis de porter. 

 Les categories estan separades segons genera masculí i femení.  

 Tots els equips han d’anar ben uniformats.  

  

Posibles Dates:  

8, 9 i 10 de juliol 2021 

 16, 17 i 18 de Juliol 2021 

  

Termini d'inscripcions:  

- La inscripció dels equips es farà rigorosament a través del programa Playoff abans de l’1 de maig de 

2021 

- La inscripció de jugadors/es es farà rigorosament a través del programa Playoff abans del 15 de Juny 

de 2021 

 

 

 

Observacions : 

 Està pendent de determinar les seus on es farà la competició.  
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NOTA : 

 

AQUESTES COMPETICIONS ES PODEN VEURE MODIFICADES, SI PER RAONS ESPORTIVES LA 

FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY HO NECESSITA. ENS PLANTAGEM INCLUS PODER JUGAR I/O 

RECUPERAR JORNADES EN DIUMENGES PER LA TARDA.  

 

 

EN EL CAS DE LES COMPETICIONS DE HOCKEY SALA ENS PLANTEGARÍEM, SI FOS NECESSARI, FER 

ELS PARTITS DE TOTES LES  CATEGORIES EN PISTA DESCOBERTA. (TANT GRUPS A-B-C-D) 
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NORMATIVA 
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NORMATIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY 
 

(Aprovada a l’Assemblea de juny de 2008 i modificada a l’Assemblea de juliol de 2013) 

 

 

 

CANVI DE DATES DELS PARTITS 

La Federació Catalana de Hockey és l'únic òrgan facultat per canviar les dates dels partits. 

Les sol·licituds de canvis només seran acceptades si es fan pel programa Playoff. 

 

Es recorda que segons l'article 61 del Reglament de Partits i Competicions de la RFEH, les sol·licituds de canvi 

de data de partits per causa justificada s'han de presentar amb un mínim de 14 dies naturals d’antelació a la data 

fixada per disputar el partit. Les sol·licituds hauran de tenir el vist i plau dels dos clubs implicats i a les mateixes 

es proposarà una nova data per a disputar el partit. En cas contrari la Federació Catalana fixarà la nova data de 

celebració. 

 

La Federació Catalana no acceptarà cap ajornament que pugui perjudicar a un tercer equip. 

 

Com a norma general no es permetrà l'ajornament d'un partit per un període superior a un mes i en cap cas 

s’acceptarà ajornar partits en les tres últimes jornades d'una competició. En competicions sistema lliga a 2/3 o 

mes voltes, els partits ajornats a la primera volta han de jugar-se abans de l’inici de la segona, salvo autorització 

expressa de la FCH. En cas que l’ajornament es produeixi a la segona volta, l’encontre s’ha de jugar abans de 

les tres últimes jornades. 

 

No es poden ajornar partits per la no presentació dels àrbitres o d'un d'ells. Si manquen els dos àrbitres cada 

capità designarà al representant del seu equip que arbitrarà. Si manca un dels àrbitres, l'àrbitre presentat 

sortejarà l'equip que ha de designar l'altre àrbitre. 

 

La FCH és l’únic òrgan facultat per cancel·lar partits. En el cas que el CCA suspengués un partit abans de 

començar per causes meteorològiques o de força major, els clubs hauran d’abonar el 50% dels drets arbitrals als 

col·legiats. 

 

 

HORARIS 

Els horaris dels partits seran comunicats a la FCH, per l'equip que figura com a local al calendari de la 

competició, com a màxim els dimecres de  tres setmanes abans a la data fixada per a la celebració del partit. 

Un cop publicats aquests horaris seran definitius i per modificar-los serà necessària la conformitat dels dos 

equips que ho hauran de fer la sol·licitud pel programa Playoff abans de les 12 hores del dimecres  de dues 

setmanes abans al partit. (sense penalització econòmica) o abans de les 11 hores del dilluns que es juga el partit 

abonant 40€. 

 

 

 

Els horaris dels partits hauran d'ajustar-se a la franges horàries marcades per a cada categoria en aquesta 

normativa. Qualsevol horari no comprés en aquestes franges horàries necessitarà la conformitat de l'equip 

visitant. 

 

Els partits corresponents a l'última jornada de qualsevol categoria que tinguin influència en la decisió de l'equip 

campió, ascensos, descensos o classificació per Campionats d'Espanya s'hauran de jugar a la mateixa hora. 
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FRANGES HORÀRIES PER A CADA CATEGORIA  

 

Divisió d'Honor masculí i femení : 

Els partits hauran de començar entre les 10,00 i les 15,00 hores del diumenge o entre les 15,00 i les 

18,00 del dissabte. 

 

 

Primera divisió masculí i juvenil masculí i femení : 

Els partits hauran de començar entre les 15,00 i les 19,00 hores del dissabte o entre les 09,00 i les 18,00 

del diumenge. 

 

 

Segona divisió masculí i femení  i Tercera divisió masculí, papis i mamis: 

Els partits hauran de començar entre les 15,00 i les 19,00 hores del dissabte o entre les 09,00 i les 18,00 

del diumenge. 

 

 

Cadet, infantil, aleví i benjamí : 

Els partits hauran de començar entre les 9 i les 14 hores del dissabte. 
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NORMATIVA HORARIS  FCH 

 

Aprovada a l’Assemblea del 15 de juliol de 2009 

Modificada a l’Assemblea del 26 de juliol de 2013 

 

 

Atès que la normativa vigent de la Federació Catalana de Hockey indica que els clubs hauran de fer arribar els 

horaris dels partits que es juguen a les seves instal·lacions com a màxim el dilluns de TRES setmanes abans a la 

celebració de la jornada, i que no es pot fer cap canvi de dia i hora en els partits programats a partir de dilluns de 

la setmana en la que s’ha de jugar el partit, s’acorden les següents mesures : 

 

1.- Sancionar amb  50 euros de multa a aquells Clubs que no hagin tramés a la FCH els horaris dels partits que 

s’han de jugar a les seves instal·lacions abans de les 12 hores del dimecres corresponent a tres setmanes 

abans a la de la data de programació de la jornada. 

 

2.- Qualsevol canvi de data u horari que es produeixi,  en la programació d’un partit de qualsevol 

categoria, a partir de les 15 hores del dimecres de dues setmanes anteriors a la què aquest està 

programat, encara que sigui amb el vistiplau de tots 2 equips implicats, suposarà una despesa de 40 

euros que haurà d’abonar l’equip sol·licitant del canvi, o 20 euros per cada equip en el cas que sigui per 

mutu acord. Aquest punt no serà d’aplicació en les categories en que el CCA no designi àrbitres. 

 

3.- En cap cas s’acceptaran canvis de data i/u hora, en els partits programats, a partir de les 11 hores del 

dilluns de la setmana en la que està programat el partit. 

Tampoc s’acceptaran canvis de data en els partits programats d’escola, a partir de dijous a les 11 hores 

de la setmana en la que està programat. 
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REGLAMENTACIÓ FITXES EQUIPS A – B del mateix club que participen al Campionat d ’Espanya. 

 

CATEGORIES SENIOR I JUVENILS 

- En categories que classifiquin pel Campionat d’Espanya podran jugar equip A i B. Si els dos equips 

volen participar al C. Espanya, només podrà participar el millor classificat. En cap cas pot participar 

dos equips amb el mateix nom al C. Espanya.   No es podran passar jugadors d’un equip a l’altre per 

jugar el C. Espanya. 

En el cas de tenir els dos equips noms diferents, el/la jugador/a del segon equip només podrà jugar el 

Campionat d’Espanya si aquest segon equip ha renunciat i es fa la sol·licitud expressa d’aquests 

jugadors/es al començament de la competició. 

Els jugadors/es d’aquests equips es poden inscriure al programa informàtic amb una única llista, però 

la Federació Catalana de Hockey ha de tenir diferenciats els dos equips. 

 

 

CATEGORIES ESCOLA 

- En categories que classifiquin pel Campionat d’Espanya podran jugar equip A i B. L’equip B no es 

pot classificar pel C. Espanya. Els jugadors/es d’aquests equips es poden inscriure al programa 

informàtic amb una única llista, però la Federació Catalana de Hockey ha de tenir diferenciats els dos 

equips. 

En el cas de tenir els dos equips noms diferents, el/la jugador/a del segon equip només podrà jugar el 

Campionat d’Espanya si aquest segon equip ha renunciat i es fa la sol·licitud expressa d’aquests 

jugadors/es al començament de la competició. 

 

- Un mateix jugador podrà jugar, com a màxim, en dos equips de la mateixa categoria amb l’excepció 

dels porters.  Així, per exemple, un jugador d’un equip del Grup C d’una categoria , podrà jugar en el 

seu equip del Grup B o A, però en cap cas amb els tres equips. 

 

- En cap cas un jugador/-a pot jugar la mateixa competició en dos equips diferents. 

 

- Un equip cadet podrà fer servir un màxim de 4 jugadors més porter dels seus equips cadets de 

grups inferiors i 7 de categoria infantil. 

 

- Un equip infantil podrà fer servir un màxim de 4 jugadors més porter dels seus equips infantils de 

grups inferiors i un màxim de 3 alevins 

 

- Un equip aleví podrà fer servir un màxim de 2 jugadors més porter dels seus equips alevins de 

grups inferiors i un màxim de 2 benjamins 

 

 - Un equip benjamí podrà fer servir un màxim de 2 jugadors més porter dels seus equips benjamins 

de grups inferiors i un màxim de 2 pre-benjamins 
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ALINEACIÓ DE JUGADORS/ES: 

 

Campionats Catalunya categories sènior 16 jugadors/es  en acta. 

Campionats Catalunya juvenils i cadets 18 jugadors /es  en acta. (igual C. Espanya) 

Campionats Catalunya Papis 18 jugadors en acta. 

 

 

- La Federació Catalana de Hockey fa seva la normativa de la RFEH que permet a jugadors/es de Divisió 

d’Honor B o juvenils jugar en equips del seu club de categoria superior, encara que no coincideixi el nom de 

l’equip. 

- En conseqüència els jugadors/es de juvenil, 3a divisió o 2a divisió, podran jugar en equips de 3a, 2a o 1a 

divisió dels seu club encara que sigui de nom diferent. 

- En CAP CAS un jugador/a podrà jugar en dos equips diferents en una mateixa competició. Així un jugador/a 

juvenil de 2a o 3a divisió que jugui en 3a, 2a o 1a amb un equip, ja NOMÉS podrà jugar aquella competició 

amb aquest equip. 

- Aquesta normativa també es d’aplicació en les categories d’escola. 

 

 

ALINEACIÓ DE JUGADORS/ES: 

 

Article  27 del Reglament de Partits i Competicions de la RFEH.-  

 

“La alineación de jugadores de distintas categorías estará sometida a las siguientes limitaciones: 

a) Todo equipo juvenil puede alinear a siete jugadores de su equipo cadete o infantil que tenga idéntico 

nombre o filial (tres en Hockey Sala). 

b) Todo equipo absoluto puede alinear a siete jugadores de su equipo juvenil o cadete que tenga idéntico 

nombre o filial (tres en Hockey Sala). 

c) Todo equipo absoluto de rango superior puede alinear a cinco jugadores de su equipo absoluto de rango 

inferior de idéntico nombre (dos en Hockey Sala). 

d) Todo equipo cadete puede alinear a siete jugadores de su equipo infantil que tenga idéntico nombre o filial 

(tres en Hockey Sala), siempre que los jugadores del equipo infantil tengan licencia con la Real Federación 

Española de Hockey. 

e) Todo equipo de categoría Juvenil o inferior (Infantil, Alevín, Benjamín, ...) podrá inscribir sin límite, respecto 

a su nacionalidad, a cualquier jugador sea o no perteneciente a la Unión Europea. 

Ningún equipo de categoría absoluta podrá tener inscritos más de dos jugadores con nacionalidad distinta de 

la española o de cualquiera de los países pertenecientes a la Unión Europea. 

A los efectos del párrafo anterior, no constarán como jugadores no comunitarios aquellos que, aun no 

teniendo la nacionalidad de un país perteneciente a la Unión Europea, cumplan la condición de haber estado 

inscritos en la Real Federación Española de Hockey en categoría juvenil o inferior a ésta, como mínimo las 

dos temporadas anteriores a su inscripción como absoluto.” 
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