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NORMATIVA D’ATURADA I/O TANCAMENT DE LES COMPETICIONS
CATALANES PER CAUSES DE FORÇA MAJOR.

Degut a la situació que hem viscut a partir de Març de 2020 per causa del COVID-19, ens hem
vist en la necessitat de reglamentar possibles aturades de competició.
D’entrada hem de reconèixer que el que ha provocat la pandèmia era inimaginable a principis
de temporada. Ara que poc a poc va tornant la “normalitat”, creiem important ser previsors i
regular una possible nova aturada. Ens hem adonat com a societat que no som immunes a
pandèmies i que aquestes poden condicionar les nostres vides i per tant afecten d’una manera
dràstica al nostre esport.
Confiem en que si es torna a reproduir un rebrot tots estiguem més ben preparats per afrontarho i això faci reduir el temps de confinament i per tant d’aturada de l’esport.
Evidentment no podem preveure-ho tot. Poden passar moltes coses en els temps que corren
i és per això que demanem als clubs la seva col·laboració, perquè el waterpolo és de tots.
Intentem aplicar les coses amb criteri, sentit comú i de la manera més justa possible. Siguem
empàtics i no tractem de treure benefici o donar-li la volta a aquesta normativa.
Des de la Federació Catalana de Natació i a través de la direcció tècnica de waterpolo
regularem qualsevol possible aturada. I per això contemplem tres possibles escenaris:

(*) Les normatives i el calendari de la temporada 2020-2021 es dissenyaran per tal que
primeres fases de grups en categories de transició i competitives acabin abans de Nadal i que
segones fases que decideixen classificacions per fase d’ascens o campionats d’Espanya
acabin a finals d’abril o principis de maig.
1. Aturada a l’inici de la temporada (De Setembre a Desembre)
a. De curta durada
b. De llarga durada
2. Aturada a mitjans de temporada (De Gener a Setmana Santa)
a. De curta durada
b. De llarga durada
3. Aturada a final de temporada (De Setmana Santa a final de temporada)
a. De curta durada
b. De llarga durada
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ATURADA A L’INICI DE TEMPORADA
a. ATURADA DE CURTA DURADA ENTRE L’1 DE SETEMBRE I EL 31 DE DESEMBRE
Des de la direcció tècnica donem prioritat a acabar tot el que siguin primeres fase, fases
classificatòries o primeres voltes de fase única de lliga regular.
Una aturada d’entre 2 i 4 setmanes pot ser recuperable. Es tracta d’establir dates pels partits
ajornats sense canviar els que quedaven pendents.
b. ATURADA DE LLARGA DURADA ENTRE L’1 DE SETEMBRE I EL 31 DE DESEMBRE
En aquest cas hauríem de veure si hem pogut jugar la 1a fase classificatòria pels grups
definitius (1-8, 9-16, 17-...). En cas de no haver disputat la totalitat d’aquesta 1a fase, donarem
prioritat a finalitzar-la en dates del següent trimestre.
En categoria femenina dependrà de la quantitat d’equips inscrits i format de competició.
Si l’aturada és de dos a tres mesos ens reservem el dret de refer calendaris o modificar el
sistema de competició, adequant les setmanes disponibles a les dates límit d’inscripció a fases
d’ascens i/o campionats d’Espanya.

ATURADA A MITJANS DE TEMPORADA
a. ATURADA DE CURTA DURADA ENTRE L’HIVERN I SETMANA SANTA
Si aquí hi ha una aturada curta, pot ser recuperable amb les mateixes mesures que hem
previst quan parlàvem del primer trimestre de la temporada. Es tracta d’establir dates pels
partits ajornats sense canviar els que quedaven pendents.
b. ATURADA DE LLARGA DURADA ENTRE L’HIVERN I SETMANA SANTA
Entenem que aquí segur que hauríem acabat les 1es fases. Ens trobaríem jugant fases de
grups definitius. En aquest cas veuríem si després de Setmana Santa podríem reprendre
activitat i acabar segones fases. Valoraríem les jornades pendents i decidiríem si hem de refer
calendaris per:
•
•
•

Acabar lliguetes.
Intentar jugar el màxim de partits tant en cas de 2a fase o de lliga regular única.
Ens reservem el dret a decidir i consensuar entre direcció esportiva, direcció tècnica,
tècnics de la FCN i comitè de waterpolo la millor manera de continuar la competició
refent calendaris i/o reduir competició.
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ATURADA DE SETMANA SANTA A FINAL DE TEMPORADA
a. ATURADA DE CURTA DURADA ENTRE SETMANA SANTA I JUNY
Si aquí hi ha una aturada curta, pot ser recuperable amb les mateixes mesures que hem
previst quan parlàvem del primer o segon trimestre de la temporada. Reinici d’activitat en el
moment que sigui possible per tal de:
•
•
•

Acabar lligues o lliguetes.
Jugar el màxim nombre de partits.
Establir criteri per donar classificacions definitives (*)

(*) Aquest criteri el presentem a l’últim punt d’aquesta normativa.

b. ATURADA DE LLARGA DURADA ENTRE SETMANA SANTA I JUNY
Segurament aquest seria motiu d’aturar definitivament la competició. Arribats a aquest cas,
hem d’establir un criteri per a donar classificacions definitives.
Aquí hem de diferenciar les categories formatives (Benjamina i Alevina), de transició (Infantil),
competitives (Juvenil i cadet), absolutes i màster/veterans.
•
•

•

•

Les categories formatives (Benjamina i Alevina) quedarien declarades suspeses,
sense classificació ni equip campió.
Les categories de transició i competitives (Infantil, Cadet i juvenil), tindrien classificació
final i campió de lliga catalana, així com els equips designats per anar als campionats
d’Espanya (sempre que la RFEN els mantingués en calendari).
Les categories absolutes, masculina i femenina tindrien classificació final i campió de
lliga catalana, així com designació dels equips que jugarien el play off d’ascens a 2a
divisió masculina o a 1a femenina.
Les categories de màster i veterà tindrien classificació i campió de la lliga Catalana.
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CRITERIS DE TANCAMENT DE LES LLIGUES CATALANES
Per tal d’establir una classificació final farem servir aquests criteris i en aquest ordre:
1. Les fases de play off quedaran anul·lades.
2. Establirem el campió de la Lliga Catalana i de Catalunya i la classificació final segons
els següents criteris:
(a) Si els equips haguessin disputat el 70% o més de les jornades de les que es
composava la Lliga o Lligueta, es donarà per vàlida la classificació existent en el
moment de l’aturada.
La FCN estableix que aquest 70% de partits correspon a:
-En una lliga a 8 partits establirem a la 5a jornada.
-En una lliga a 10 partits establirem a la 7a jornada.
-En una lliga a 12 partits establirem la 8a jornada.
-En una lliga a 14 partits establirem la 10a jornada.
-En una lliga a 16 partits establirem la 11a jornada.
-En una lliga a 18 partits establirem la 12a jornada.
-En una lliga a 20 partits establirem la 14a jornada.
-En una lliga a 22 partits establirem la 15a jornada.
(b) Si no s’hagués jugat el 70% de partits, es donarà per vàlida la classificació un cop
acabada la primera volta de cada Lliga o Lligueta.
(c) Si hi ha partits avançats respecte del calendari establert, aquests no es
comptabilitzaran (a no ser que sigui un canvi d’ordre de partits), sinó que es tindrà
en compte l’última jornada de lliga jugada en la data prevista en el moment de
l’aturada de la competició.
3. En l’hipotètic cas de que no s’hagués jugat ni tan sols la primera volta, la FCN es
reserva el dret de decidir com queden les classificacions o si queden desertes. També
quins serien els equips que guanyarien el dret d’anar al campionat d’Espanya de
categories (en el cas poc probable que es juguessin) o dels equips amb dret a jugar
fases d’ascens.

