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LLIGA CATALANA 1a DIVISIÓ FEMENINA
Fase territorial de 2a Divisió Estatal.

Segons s’estableix en les darreres resolucions des del 10 d’octubre per les quals es prorroguen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya, s'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser
realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquestes resolucions, a excepció de les
competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar a Catalunya, i
sense assistència de públic.
És en aquest sentit que, tenint en consideració que la Lliga Catalana de 1a Divisió absoluta femenina es
considera com a Fase Autonòmica del Campionat d’Espanya de 2a divisió femení i Fase Autonòmica
classificatòria per a la fase d’ascens a la lliga de Primera divisió femenina segons normatives publicades
per la RFEN, es reiniciarà la competició d’aquesta lliga per tal de poder classificar els clubs catalans als
corresponents campionats i lligues d’àmbit estatal.
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. Reduir el nombre de partits i/o reduir el nombre de fases a disputar, canviant el sistema
de competició si és necessari.
2. Hi haurà caps de setmana lliures per a recuperar partits que s’hagin ajornat per
incidències COVID-19.
3. Establirem de jugar dos caps de setmana seguits i descansar un tercer. Això no vol dir que
sempre sigui així, doncs en algun cas determinat proposem en calendari tres de seguits.
4. Com suposem que el toc de queda nocturn es mantindrà, serà difícil jugar entre setmana.
Aquesta és la raó principal de deixar caps de setmana per recuperar partits.
5. Es mantenen els reglaments de joc tal com els vam redactar al Setembre de 2020 (Circular
WP_06 de 10/09/2020).
6. Es mantenen arbitratges, protocols, relacions d’esportistes i titulacions de tècnics.
US RECORDEM que segons s’estableix en el punt 5 de la Normativa del Protocol d’actuació per a la
realització de competicions, que adjuntem a continuació, “Els clubs organitzadors de competicions hauran
d’enviar a la FCN un Protocol Propi Tipus per a cada disciplina esportiva de la que organitzin
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competicions basat en aquest Protocol de prevenció de riscos COVID-19. L’enviament d’aquest Protocol
Propi Tipus només tindrà caràcter informatiu i autoresponsable”.

https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/11985/Protocol%20competicions%20Represa%
20COVID-19/pdf

Per tant només seran inclosos en la competició aquells clubs que hagin enviat el Protocol propi Tipus de
la instal·lació a on es faran els partits.
Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la direcció esportiva de la FCN,
directoresportiu@natacio.cat
1. PARTICIPACIÓ
Tots els clubs i equips inscrits en els terminis establerts per la FCN i que no disputin cap competició
estatal absoluta (Divisió d’Honor i Primera Femenina).
Equips participants:
CN SABADELL B, CN MINORISA, CN MARTORELL, CN MOLINS DE REI, GEiEG, CN SANTA
EULÀLIA B, CN GRANOLLERS, CN BADÍA, CW SANT ADRIÀ, CN VALLIRANA, CN L’HOSPITALET i
UE HORTA “B”.
2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
1a Fase
La 1a fase de competició NO es jugarà tal com estava prevista en la normativa original (Circular
WP_05 de 10/09/2020), sinó amb sistema de lliga a una volta. Es jugaran un total de 11 partits en 11
jornades. Es fixarà un nou calendari per sorteig.
2a Fase
La 2a fase de competició serà de Play Off en format Final Six on cada emparellament serà
d’eliminatòria a doble partit. Hi haurà 2 grups que jugaran per les posicions 1-6 i 7-12
Grup 1-6
QF1: 5è classificat vs 4t classificat
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QF2: 6è classificat vs 3r classificat
SF1: Guanyador QF1 vs 1r classificat
SF2: Guanyador QF2 vs 2n Classificat
Posició 1-2: Guanyador SF1 vs Guanyador SF2
Posició 3-4: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2
Posició 5-6: Perdedor QF1 vs Perdedor QF2
Grup 7-12
QF3: 11è classificat vs 10è classificat
QF4: 12è classificat vs 9è classificat
SF3: Guanyador QF3 vs 7è classificat
SF4: Guanyador QF4 vs 8è Classificat
Posició 7-8: Guanyador SF3 vs Guanyador SF4
Posició 9-10: Perdedor SF3 vs Perdedor SF4
Posició 11-12: Perdedor QF3 vs Perdedor QF4
DATES
FASE
1a Fase

2a Fase

Mes
Febrer 2021
Març 2021
Abril 2021

Dia
6, 13, i 27
6, 20 i 27
10, 17 i 24

Maig 2021

8 i 15

Juny 2021

5, 12 i 26

Juliol 2021

3, 17 i 24

3. CLASSIFICACIÓ



Els primer classificat de la lliga regular, després de finalitzar la 1a volta serà l’equip que tindrà
dret a jugar el play off d’ascens a 1a divisió nacional. Si aquest equip renúncia, s’anirà
consultant als següents equips per ordre de classificació.



Els segon classificat de la lliga regular, després de finalitzar la 1a volta, serà l’equip que tindrà
dret a jugar el Campionat d’Espanya de 2a Divisió, tal com especifica la normativa RFEN.
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El primer classificat de la 2a Fase del grup 1-6, serà el campió de la Lliga Catalana absoluta
de 1a Divisió-fase territorial de 2a Divisió Estatal.



La classificació definitiva de la Lliga Catalana vindrà donada al finalitzar la 2a Fase (Fase de Play
Off). Aquesta classificació servirà per a la composició de grups per a la temporada 2021-22 si
s’escau.

Aturades per causes de força major
En cas d’aturades de competició per causes de força major, ens remetrem a la Normativa WP 02 de 01
de setembre de 2020 - Aturada i/o tancament de les competicions catalanes per causes de força major.

4. REGLAMENT
Es jugarà amb la nova normativa FINA. (Reglament de waterpolo 2019-2021. Adjuntem l’enllaç amb
la normativa FINA.
https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/149/Reglament%20FINA%20Waterpolo%2
02019-2021%20-%20CATAL%C3%80/pdf

5. PILOTA OFICIAL
Aquest Campionat es jugarà amb pilotes TURBO núm. 4 woman / KAP7 woman 4 (Color Groc).

6. TÈCNICS
La titulació mínima per a dirigir partits en aquesta competició per aquesta temporada serà la de tècnic
de Nivell 2 per la FCN.
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