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_________________________________________________________________________ 
 
PRINCIPALS REGLES DEL JOC. 
 

 La duració del partit per a equips masculins i femenins de més de 16 anys, és de dos temps de 30 minuts, 
amb 10 minuts de descans entre estos. 

 Per a equips de jóvens entre 12 i 16 anys la duració de temps de joc és de dos temps de 25 minuts 
amb 10 minuts de descans entre els mateixos. 

 En el cas que un partit acabe empatat i haja de continuar fins que un equip guanye, el temps de les 
pròrrogues serà de 2x5 minuts. 

 

 Un equip de handbol es compon de 12 jugadors. En el terreny de joc i al mateix temps només ha d'haver-hi un 
màxim de 7 jugadors (6 jugadors de camp i un porter). 

 

 El porter, es permet al porter: 

 Sobre l'àrea de porteria tocar el baló amb qualsevol part del cos. 

 Abandonar l'àrea sense estar en possessió del baló i prendre part del joc. 
 

 L'àrea de porteria 

 Si un jugador atacant penetra en ella amb baló, se sanciona amb colp franc. 

 A l’àrea de porteria el baló perteneix al porter sobretot si esta a terra, ara bé, el baló que es troba a 
l’aire sobre l’àrea pot jugar-se lliurement. 

 Llançament de 7 metres (penal) si un jugador defensor penetra en ella, per a defendre a un jugador en 
possessió del baló. 

 El llançament intencionat del baló cap a la pròpia àrea de porteria se sanciona amb: 
 Gol si el baló entra en la porteria. 
 Llançament de 7 metres (penal) si el porter toca el baló. 
 Colp franc (falta, tir lliure) si el baló queda sobre l'àrea de porteria. 

 

 Com pot jugar-se el baló? 

 Es permet tindre el baló durant tres segons en les mans, i 

 donar tres passos com a màxim amb el baló en les mans. 
 

Comportament amb el contrari. 
 Es permet llevar el baló amb la mà oberta (mai amb el puny), entrar en contacte amb el contrari i 

bloquejar el camí al contrari amb el tronc, encara que no estiga en possessió del baló. 
 Es prohibeix arrancar el baló al contrari, així com colpejar el baló, que es troba entre les seues 

mans, espentar el contrari o subjectar-lo per la cintura. 
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 El traure de centre. 
 Al començament del partit, el traure de centre és executat per l'equip, que després, del sorteig ha 

elegit traure. 
 Després de cada gol el traure de centre el realitza l'equip que ha encaixat el gol. El jugador que 

trau ha de tindre un peu sobre la línia central, fins que el baló haja eixit de la seua mà. 
 

 Traure de banda. 
 Traguem de banda quan el baló ha franquejat totalment una línia de banda o quan el baló ha tocat 

en última instància a un jugador de l'equip defensor, traspassant la línia de porteria (línia de fons). 
 Traure de banda s'executa des del lloc on el baló ha sobrepassat la línia de banda, xafant amb un 

peu la línia fins que el baló ha eixit de la seua mà. 
 Durant l'execució d'una treta de banda, els jugadors contraris han de mantindre's com a mínim a 3 

metres del llançador. 
 

 El colp franc (tir lliure, falta). 
 El colp franc s'executa obligatòriament des del lloc en què s’ha comés la falta. Si este lloc està 

situat entre les línies d'àrea de porteria i de colp franc, es llança des de fora de la línia de colp 
franc (línia de 9 metres), en el seu lloc més pròxim. 

 Quan s'executa un colp franc, els jugadors contraris han de situar-se a una distància mínima de 
3 metres del llançador. 

 

 Llançament de 7 metres (penal). 
 S'ordena un llançament de 7 metres en els següents casos: 
 Si el porter introduïx en la seua pròpia àrea el baló que es troba fora d'ella. 
 Quan un defensor entra en la seua pròpia àrea per a defendre. 
 Quan un jugador llança el baló a la seua pròpia àrea i el porter la toca.  

El gol 
 

 Es gol quan el baló traspassa totalment la línia de gol, sempre i quan l’equip que va a anotar el gol 
no haja fet cap falta abans o durant el llançament. 

 

 El joc passiu 

 Conservar el baló, en possessió d’un equip, sense fer una acció d’atac o una tentativa de 
llançament a porteria. Aquesta infracció la sancionem amb colp franc que traurem des d’on estava 
el baló. 

 

 Diferències entre exclusió, desqualificació i expulsió: 

 L’exclusio és sempre per dos minuts de joc, acabats estos dos minuts el jugador torna a entrar al camp o 
pot ser substituït. 
 

 La desqualificació és sempre per a la resta del partit, marcant-la amb targeta roja. En aquestos moments 
l’equip juga amb un jugador menys; permetent-se completar l’equip després del temp d’exclusió (2 minuts). 

 

 L’expulsió s’aplica sempre per a la resta del partit i l’equip ha de jugar amb un jugador menys tot el que 
queda de partit. 
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 TERRENY DE JOC 

 

    
 

ELS GESTOS TÈCNICS DEL JUGADORS D’HANDBOL 
 
LA PASSADA. 
 És important alhora de fer una passada: 

 No mirar al possible receptor 

 Fer la passada amb la tensió apropiada. 

 Fer la passada amb precisió. 
 

LA POSICIÓ DE BASE. 
 Els principis fonamentals són: 

 Adoptar una posició equilibrada i natural. 

 És per tant una postura activa i dinàmica i no una actitud passiva i apàtica. 
 

ELS DESPLAÇAMENTS. 
 Aquestos poden ser amb o sense baló. 
 Desplaçaments sense baló. 
 En els desplaçament sense baló quan ataquem hem de procurar ocupar els espais lliures per possibilitar la 
progressió del joc cap a la porteria contraria, al mateix temps que assegurem no perdre el baló. 
 En els desplaçaments sense baló en defensa hem de procurar ocupar els espais lliures a fi de dificultar la 
progressió de l’equip contrari, protegir la nostra porteria i intentar recuperar el baló. 
 Desplaçaments amb baló. 
 En els desplaçaments amb la possessió del baló hem de tenir en compte que la regla dels tres passos ens 
impedix avançar de qualsevol manera, per el que tenim les següent possibilitats: 

 Desplaçar-se 3 passos i passar el baló o llançar a porteria. 

 Desplaçar-se botant el baló amb una mà sense parar el que possibilita avançar sense límit de passos. 

 Desplaçar-se 3 passos i botar el que ens dóna la possibilitat de donar 3 passos més i en aquest 
moment hem de passar o llançar necessàriament, ja que si tornarem a botar faríem dobles. 
 

LA RECEPCIÓ DEL BALÓ. 
 És el gest tècnic mitjançant el qual el jugador entra en possessió del baló 
procedent de la passada d’un company, o interceptant-lo d’un contrari.  
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 Per fer una recepció en condicions és important extendre els braços en la direcció del baló, les mans 
obertes i les cames dirigides cap al baló i flexionar els braços per amortiguar i acomodar el baló en les nostres 
mans. 
 
 
 
BOTAR EL BALÓ. 
 El gest tècnic de botar el baló ens permet progressar en el camp cap a espais més lliures, ara bé, tan sols 
hem d’utilitzar-lo quan: 

 La distància a recórrer és superior a tres passos, per exemple per a llançar a porteria en un contraatac. 

 Davant la possibilitat de jugar el baló quan no se té cap company desmarcat 
 

EL LLANÇAMENT. 
 És el gest tècnic amb el que ha de culminar l’atac. Aquest llançament hem de dur-
lo a cap quan tenim una gran possibilitat de marcar, quan entre jugador llançador i porteria 
sols esta el porter.  
 
 
 
LA FINTA. 
 Finta és el mateix que engany i té com a objectius desmarcar-se de l’oposició d’un contrari i sobrepassar al 
defensor en una situació 1 x 1. 
 

LA TÀCTICA EN ATAC I DEFENSA. 
 El sistema de joc, és la formació que adopta l’equip al distribuir els jugadors en llocs específics per 
aconseguir els objectius propis de la defensa i l’atac. 
 

TÀCTICA DEFENSIVA. 
 Actualment s’utilitzen dos sistemes defensius. El sistema 6:0 i els sistema 5:1. Encara què a l’iniciació 
podem utilitzar una defensa escalonada en la línia de 6 i 9 metres de 3:3. 

    
           Sistema 5:1                           Sistema 6:0 
 

TÀCTICA OFENSIVA. 
 En atac són múltiples els sistemes ofensius. Nosaltres destaquem dos el sistema 4:2 i el 3:3. 
 

                                    
Sistema 3:3               Sistema 4:2 

 


