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LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA
1. INTRODUCCIÓ
La pandèmia de COVID-19 ha fet que la Generalitat de Catalunya suspengui totes les competicions
esportives a Catalunya des del cap de setmana del 10-11 d’Octubre.
Ara tenim la possibilitat de reprendre les competicions que classifiquin equips pels campionats d’Espanya.
Això vol dir les categories Juvenil, Cadet i Infantil tant en masculí com en femení.
Tots aquests mesos perduts de competició per la pandèmia que estem vivint, ha fet que des de la direcció
tècnica de la FCN ens haguem decidit fer canvis en les normatives de les lligues Catalanes d’aquestes
categories.
Arribats a aquest punt hem refet els calendaris on hem tingut en compte diferents criteris per a la
confecció dels nous sistemes de competició. Aquí us exposem tot el que hem valorat:
1.1

Estructurar un sistema de competició que preservi de la millor manera possible la salut
dels nostres esportistes i sobretot que minimitzi els contactes i els riscos.

1.2

Reduir el nombre de partits en totes les categories.

1.3

Cada campionat tindrà 3 fases que es jugaran aproximadament cada 5 ó 6 setmanes.

1.4

Totes les fases seran de grups de 2, 3 ó 4 equips i cada una es jugarà a una única instal·lació. Es
jugarà tot en un dia o en un cap de setmana. Necessitarem diferents seus.

1.5

Els equips que coincideixin a un mateix grup s’hauran de posar d’acord per a veure quin és l’equip
organitzador de la fase.

1.6

Mai coincidirà un cap de setmana de fase juvenil amb un de cadet i entre un i l’altre i a més
intentarem que hi hagi 2 setmanes de separació entre aquestes categories. Potser no sempre és
possible.

1.7

Tampoc coincidiran fases cadets amb infantils i hi haurà 2 setmanes de separació.

1.8

No coincidiran fases Juvenils amb Infantils del mateix gènere però es poden organitzar amb 1
setmana de diferència.

1.9

Els equips “B” no poden competir, doncs no podem justificar la seva participació.

1.10 Es mantenen els reglaments de joc a totes les categories, tal com els vàrem redactar al Setembre de
2020.
1.11 Es mantenen arbitratges, protocols, relacions d’esportistes i titulacions de tècnics.
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2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
1a FASE – Fase de grups
2.1

La 1a Fase de la lliga Juvenil femenina canvia el format de la normativa original (Circular WP_07 de
04/09/2020) on hi havia 2 grups de 5 i 6 equips. El nou format constarà de 2 grups de 3 equips (A i
B) i 2 grup de 2 (C i D).

2.2

Els grups A i B disputaran una lligueta a una volta. Es jugaran 2 partits en 3 jornades. Això donarà
una classificació de l’1 al 3.

2.3

Els grups C i D es jugaran en format Eliminatòria. Es a dir 2 partits, un a casa de cada equip. Cada
eliminatòria haurà de tenir un guanyador, per tant si hi ha empat a gols entre els dos equips després
de jugar el segon partit, es faria llançament de penals tal com ho especifica la normativa FINA. Això
ens donarà una classificació de primer i segon.

2.4

Els grups A i B jugaran en 2 seus diferents en un cap de setmana. Els equips es posaran d’acord per
a decidir qui serà el club organitzador.

2.5

En els grups C i D es jugarà el partit d’anada dissabte i el de tornada diumenge.

2.6

Així mateix els club organitzadors comunicaran a la FCN els horaris i ordre de partits. Les sessions
han de jugar-se en dissabte matí i tarda i diumenge matí.

2.7

Els grups es confeccionaran en base a la classificació al final de la 1ª volta de la Lliga Catalana Juvenil
Femenina 2019-20 . En format “serp” es distribuiran els 9 equips que van participar la passada
temporada i s’afegiran els dos equips nou inscrits.
-Grup A : CN SANT ANDREU, CN CATALUNYA i CN MOLINS DE REI.
-Grup B : CN RUBÍ, CN SANT FELIU i CN ATLÈTIC BARCELONETA.
-Grup C : CN MEDITERRANI i CN MATARÓ.
-Grup D : CN SABADELL i CN TERRASSA.

Calendari 1a Fase
1a FASE
MES

DATA

Març 2021

20 i 21

COMITÈ DE WATERPOLO
Temporada 2020-2021

Normativa WP_23
Act.26.01.2021
pàg 3 de 4

2a FASE – Fase d’eliminatòries
2.8

La 2a fase de la competició es jugarà en sistema d’eliminatòries a doble partit. Un partit a la piscina
de cada equip.

2.9

Es jugaran totes les eliminatòries en un cap de setmana, jugant dissabte el partit d’anada i diumenge
el de tornada.

2.10 Cada eliminatòria haurà de tenir un guanyador. En cas que després del segon partit hi hagués empat
a gols entre els dos equips, l’eliminatòria es resoldria amb llançament de penals tal com marca la
normativa FINA.
2.11 Els 3 equips classificats en 3a posició dels grups A, B i C queden exempts d’aquesta fase.
PARTITS D’ANADA
GRUP 1-8
QF1:
QF2:
QF3:
QF4:

2n classificat grup D vs 1r classificat grup A
2n classificat grup A vs 1r classificat grup D
2n classificat grup B vs 1r classificat grup C
2n classificat grup C vs 1r classificat grup B

El diumenge es disputaran els partits de tornada

Calendari 2a Fase
2a FASE
MES

DATA

Maig 2021

1i2

(*) Aquestes dates podrien canviar en funció del calendari de la competició nacional absoluta.

3a FASE – Fase de Finals
2.12 La 3a fase de la competició es jugarà en sistema de Final a Quatre.
2.13 Totes les Finals 1-4, 5-8 i 9-10 es jugaran en un cap de setmana i cada una a una instal·lació. Els clubs
es posaran d’acord per a decidir qui organitza cada Fase Final.
2.14 Cada partit dels grups 1-4 i 5-8 haurà de tenir un guanyador. En cas que el partit acabés en empat a
gols entre els dos equips, l’eliminatòria es resoldria amb llançament de penals tal com marca la
normativa FINA.
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2.15 Partits Finals:
GRUP 1-4
SF1:
SF2:
3r-4t:
1r-2n:

Guanyador QF1 vs Guanyador QF2
Guanyador QF3 vs Guanyador QF4
Perdedor SF1 vs Perdedor SF2
Guanyador SF1 vs Guanyador SF2

GRUP 5-8
SF3:
SF4:
7è-8è:
5è-6è:

Perdedor QF1 vs Perdedor QF2
Perdedor QF3 vs Perdedor QF4
Perdedor SF3 vs Perdedor SF4
Guanyador SF3 vs Guanyador SF4

GRUP 9-10
Es disputarà una eliminatòria a doble partit jugant cada equip 1 partit a la seva piscina. Cada
eliminatòria haurà de tenir un guanyador. En cas que després del segon partit hi hagués empat a
gols entre els dos equips, l’eliminatòria es resoldria amb llançament de penals tal com marca la
normativa FINA.
Això ens donarà una classificació del 9è i 10è.

Calendari 3a Fase
3a FASE
MES

DATA

Juny 2021

6i7

3. CLASSIFICACIONS
3.1 Els 3 primers classificats de la 3a Fase del grup 1-4, tindran dret a participar al campionat d’Espanya
Juvenil femení. La RFEN marca el número d’equips catalans que tenen dret a jugar el campionat.
3.2 El guanyador del partit Final 1r-2n de la 3a Fase serà el campió de la Lliga Catalana Juvenil femenina.

