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COMITÈ DE WATERPOLO
Temporada 2021-2022

LLIGA CATALANA BENJAMINA MIXTA 2021-2022
1. PARTICIPACIÓ.
Poden participar els jugadors/es nascuts els anys 2012 i 2013 i edats posteriors.
2. EQUIPS PARTICIPANTS.
EQUIPS “A”: AE Santa Eulàlia, CE Mediterrani, CN Atlètic Barceloneta, CN Badia, CN Barcelona, CN Catalunya, CN
Granollers, CN Manresa, CN Mataró, CN Poble Nou, CN Premià, CN Rubí, CN Sabadell, CN Sant Andreu, CN Sant Feliu,
CN Terrassa, CW Sant Adrià, UE Horta i CN Molins de Rei.

3. COMPOSICIÓ DE GRUPS
Per a la formació de Grups dels equips “A” no tenim una referència clara de la lliga Benjamina 20/21. Per tant constituirem
grups classificatoris amb la única referència del campionat de Catalunya de la temporada passada i amb la inclusió
d’equips que no hi van participar.
GRUP A: CN Barcelona, CN Premià, CN Sabadell.
GRUP B: CE Mediterrani, CN Mataró i CN Sant Feliu.
GRUP C: UE Horta, AE Santa Eulàlia i CN Manresa.
GRUP D: CN Sant Andreu, CN Catalunya i CN Badia.
GRUP E: CN Atlètic Barceloneta, CN Rubí i CW Sant Adrià.
GRUP F: CN Terrassa, CN Poble Nou, CN Granollers i Molins de Rei.

4. SISTEMA DE COMPETICIÓ
1a FASE:
Els 19 equips participants es dividiran en cinc grups de tres equips (Grups A, B, C, D i E) i un grup de quatre equips(Grup
F).
Grups A, B, C D i E: es jugaran 3 jornades (1 a cada piscina dels 3 equips que composen els grups). Els clubs es posaran
d’acord en la organització de les jornades i facilitaran data, horaris i ordre de partits de cada jornada a la FCN.
Grup F: Es jugaran 4 jornades (1 a cada piscina dels 4 equips que composen el grup). Cada jornada la disputaran 3 equips.
Cada equip disputarà 3 de les 4 jornades. Les jornades es jugaran de la següent forma:
. Per exemple en el Grup F
Jornada 1: Equips A, B i C.
Jornada 2: Equips A, B i D.
Jornada 3: Equips A, C i D.
Jornada 4: Equips B, C i D.

-1a Jornada: CN Terrassa, CN Poble Nou i CN Granollers.
- 2a jornada: CN Terrassa, CN Poble Nou i CN Molins de Rei.
- 3a Jornada: CN Terrassa, CN Granollers i CN Molins de Rei.
- 4a Jornada: CN Poble Nou, CN Granollers i CN Molins de Rei.
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Cada jornada es disputarà en una piscina. Jugaran tots contra tots, es a dir 3 partits en total. La durada aproximada de
cada jornada serà de 2h30’-2h45’. L’ordre dels partits els marcarà l’equip que organitza cada jornada.
Al finalitzar la 1a Fase s’establirà una classificació del 1r al 3r o del 1r al 4t de cada grup.
DATES 1a FASE:
Mes

DIA (Grups A, B, C, D i E)

DIA (Grup F)

Octubre 2021
Novembre 2021
Desembre 2021
Gener 2022

31
21
19

31
21
12
23

2a FASE:
Segons la classificació de la 1a Fase es formaran de nou 5 grups de 3 equips i un grup de 4 equips:







Grup 1-6A: Format pels primers classificats dels grups A, D i F.
Grup 1-6B: Format pels primers classificats dels grups B, C i E.
Grup 7-12A: Format pels segons classificats dels grups A, D i F.
Grup 7-12B: Format pels segons classificats dels grups B, C i E.
Grup 13-19A: Format pels tercers classificats dels grups A, D i F.
Grup 13-19B: Format pels tercers classificats dels grups B, C, E i quart classificat del grup F.

Grups 1-6A, 1-6B, 7-12A, 7-12B i 13-19A: es jugaran 3 jornades (1 a cada piscina dels 3 equips que composen els grups).
Els clubs es posaran d’acord en la organització de les jornades i facilitaran data, horaris i ordre de partits de cada
jornada a la FCN.
Cada jornada es disputarà en una piscina. Jugaran tots contra tots, es a dir 3 partits en total. La durada aproximada de
cada jornada serà de 2h30’-2h45’. L’ordre dels partits els marcarà l’equip que organitza cada jornada.
Grup 13-19B: es jugaran 4 jornades (1 a cada piscina dels 4 equips que composen el grup). Cada jornada la disputaran 3
equips. Cada equip disputarà 3 de les 4 jornades. Les jornades es jugaran de la següent amb el mateix format que hem
plantejat el Grup F de la 1a fase.
Cada jornada es disputarà en una piscina. Jugaran tots contra tots, es a dir 3 partits en total. La durada aproximada de
cada jornada serà de 2h30’-2h45’. L’ordre dels partits els marcarà l’equip que organitza cada jornada.
Al finalitzar la 2a Fase s’establirà una classificació del 1r al 3r de cada grup i del 1r al 4t en el cas del grup 13-19B.
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DATES 2a FASE: Grups 1-6A, 1-6B, 7-12A, 7-12B, 13-19A i 13-19B.
Mes
Febrer 2022
Març 2022
Abril

Dia (Grups de 3 equips)
27
20
24

DIA (Grup 13-19B)
27
13
3 i 24

3a FASE:
Es jugarà a doble partit per les posicions 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. Els equips es posaran d’acord en
l’ordre de partits de l’eliminatòria i facilitaran data, i horari a la FCN.
Cada eliminatòria ha de tenir un guanyador. Si després del 2n partit hi ha empat a períodes es llançaran 3 penals per equip
per a decidir el guanyador. Si persistís l’empat es continuaria llançant amb els/les mateixos jugadors/res fins que un dels
equips resulti guanyador.
Es jugarà una jornada única per les posicions 17-19. Aquesta jornada la jugaran els equips que s’hagin classificat en 3a
posició dels grups 13-19A i 13-19B i el equip que s’hagi classificat 4t del grup 13-19B.
Els clubs es posaran d’acord sobre quin club organitzarà aquesta jornada i l’organitzador facilitarà data, horaris i ordre
de partits de la mateixa a la FCN.
DATES 3a FASE Classificació 1-19
Mes
Maig 2022

DIA (Classificació 1-16)
22 i 29

DIA (Classificació 17-19)
22

5. CLASSIFICACIONS



El campió de la Lliga Catalana Benjamina Mixta d’equips A serà el guanyador de l’eliminatòria per les posicions
1a i 2a.
la classificació definitiva de l’1 al 19 de la Lliga Catalana Benjamina Mixta d’equips “A” vindrà donada al finalitzar
les eliminatòries i el grup 17-19 de la 3a fase.
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LLIGA CATALANA BENJAMINA MIXTA D’EQUIPS, “B” i FEMENINS 2021-2022
1. PARTICIPACIÓ.
Poden participar els/les jugadors/res nascuts els anys 2012 i 2013 i edats posteriors.
2. EQUIPS PARTICIPANTS.
EQUIPS: CE Mediterrani “B”, CN Atlètic Barceloneta “B”, CN Atlètic Barceloneta Femení, CN Badia “B”, CN Barcelona
“B”, CN Catalunya “B”, CN Manresa “B”, CN Mataró “B”, CN Mataró C, CN Montjuïc, CN Poble Nou “B”, CN Rubí “B”, CN
Sabadell “B”, CN Sant Andreu “B”, CN Sant Feliu Femení, CN Terrassa “B” i UE Horta femení.

3. COMPOSICIÓ DE GRUPS
Per a la formació de Grups dels equips “B” i femenins es dividirà als equips en 5 grups: 3 grups de 3 equips (Grups G, H i I)
i 2 grups de 4 equips (Grups J i K).






GRUP G: CE Mediterrani “B”, CN Montjuïc “B” i CN Poble Nou “B”.
GRUP H: CN Atlètic Barceloneta “B”, CN Mataró C i CN Rubí “B”.
GRUP I: CN Atlètic Barceloneta Femení, CN Mataró “B”, CN Sabadell “B”.
GRUP J: CN Badia “B”, CN Manresa “B”, CN Sant Andreu “B” i UE Horta Femení.
GRUP K:, CN Barcelona “B”, CN Catalunya “B”, CN Sant Feliu femení i CN Terrassa “B”.

4. SISTEMA DE COMPETICIÓ
1a FASE:
Grups G-H-I: Es jugaran 3 jornades (1 a cada piscina dels 3 equips que composen els grups). Els clubs es posaran d’acord
en la organització de les jornades i facilitaran data, horaris i ordre de partits de cada jornada a la FCN.
Cada jornada es disputarà en una piscina. Jugaran tots contra tots, es a dir 3 partits en total. La durada aproximada de
cada jornada serà de 2h30’. L’ordre dels partits els marcarà l’equip que organitza cada jornada.
Al finalitzar la 1a Fase s’establirà una classificació del 1r al 3r de cada grup.
Grups J-K: Es jugaran 4 jornades (1 a cada piscina dels 4 equips que composen els grups). Cada jornada la disputaran 3
equips. Cada equip disputarà 3 de les 4 jornades. Les jornades es jugaran de la següent forma:
Jornada 1: Equips A, B i C.
Jornada 2: Equips A, B i D.
Jornada 3: Equips A, C i D.
Jornada 4: Equips B, C i D.

Per exemple en el Grup J -1a Jornada: CN Badia “B”, CN Manresa “B” i CN Sant Andreu “B”.
- 2a jornada: CN Badia “B”, CN Manresa “B” i UE Horta Fem.
- 3a Jornada: CN Badia “B”, CN Sant Andreu “B” i UE Horta Fem.
- 4a Jornada: CN Manresa “B”, CN Sant Andreu “B” i UE Horta Fem.

Els clubs es posaran d’acord en la organització de les jornades i facilitaran data, horaris i ordre de partits de cada
jornada a la FCN.
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Cada jornada es disputarà en una piscina. Jugaran tots contra tots, es a dir 3 partits en total. La durada aproximada de
cada jornada serà de 2h30’-2h45’. L’ordre dels partits els marcarà l’equip que organitza cada jornada.
Al finalitzar la 1a Fase s’establirà una classificació del 1r al 4t de cada grup.
DATES 1a Fase equips “B” i Femenins:
Mes
Octubre 2021
Novembre 2021
Desembre 2021
Gener 2022

DIA Lliga Benjamí Equips “B” i
femení (1a Fase)
31
21
12
23

2a FASE:
A aquesta fase s’afegeixen dos equips, el CN Molins de Rei “B” i la UE Horta “C”. Es formaran 5 grups de 3 equips: Grups
1-6 A, 1-6B, 7-12A, 7-12B i 13-19A i un grup de quatre equips: 13-19B.







Grup 1-6A: Format pels primers classificats dels grups G, H i I.
Grup 1-6B: Format pels primers classificats dels grups J i K i el millor dels cinc segons de grup.
Grup 7-12A: Format per 2 segons de grup i el millor tercer de tots els grups.
Grup 7-12B: Format per 2 segons de grup i el segon millor tercer de tots els grups
Grup 13-19A: Format per 2 tercers de grup i el 4t classificat del grup J.
Grup 13-19B: Format per un tercer de grup, el 4t classificat del grup K , el CN Molins de Rei “B” i la UE Horta “C”.

(*) La FCN ja indicarà la composició dels grups de la 2a Fase. Els millors o pitjors equips classificats en 2a o 3a posició
vindran definits pels punts aconseguits o en cas d’igual nombre de punts, per la diferència entre períodes guanyats i
perduts.
DATES 2a Fase:
Mes

Febrer 2022
Març 2022
Abril 2022

DIA Lliga Benjamí Equips “B” i
femení (2a Fase). Grups de 3
equips
27
20
24

DIA Lliga Benjamí Equips “B” i
femení (2a Fase). Grup de 4 equips
27
13
3 i 24
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3a FASE:
Es jugarà a doble partit per les posicions 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. Els equips es posaran d’acord en
l’ordre de partits de l’eliminatòria i facilitaran data, i horari a la FCN.
Cada eliminatòria ha de tenir un guanyador. Si després del 2n partit hi ha empat a períodes es llançaran 3 penals per
equip per a decidir el guanyador. Si persistís l’empat es continuaria llançant amb els/les mateixos jugadors/res fins que
un dels equips resulti guanyador.
Es jugarà una jornada única per les posicions 17-19. Aquesta jornada la jugaran els equips que s’hagin classificat en 3a
posició dels grups 13-19A i 13-19B i el equip que s’hagi classificat 4t del grup 13-19B.
Els clubs es posaran d’acord sobre quin club organitzarà aquesta jornada i l’organitzador facilitarà data, horaris i ordre
de partits de la mateixa a la FCN.

DATES 3a FASE Classificació 1-19 d’equips “B”; “C” i Femenins.
Mes

Dia (Classificació 1-16)

Maig 2022

22 i 29

Dia (Jornada Grup 1719)
22

5. CLASSIFICACIONS


la classificació definitiva de l’1 al 19 de la Lliga Catalana Benjamina Mixta d’equips “B” i femenins vindrà donada
al finalitzar les eliminatòries de la 3a fase.

6. REGLAMENT LLIGA BENJAMINA
Es jugarà aplicant el reglament de la FINA actual amb les següents modificacions:
RESPECTE DEL CAMP DE JOC


El camp de joc serà de 12-20 m de llarg x 10-12 d’ample.

RESPECTE DE LES ALINIACIONS I ACTES




Si un equip mixt no té 10 jugadors/es inscrits en acta, i presents al començar el partit, podrà jugar, però no tindrà
opció als punts en disputa i l’acta apareixerà pèrdua partit 5-0 ó 0-5. En cas d’equips íntegrament femenins es
redueix aquest nombre a 8 jugadores.
En l’acta del partit, hi podrà haver fins a 14 jugadors/es inscrits/es. El número 1 i el número 13 seran de color vermell.
En cas d’alinear 12 jugadors/es de camp, un portarà el número 14.
Es jugarà amb porter/a i 5 jugadors/es.
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Tots els/les jugadors/es hauran d’haver jugat un mínim d’un període i un màxim de tres durant els quatre primers.
Aquesta norma inclou als/les porters/res. (Fins i tot amb 8 jugadores es pot complir amb aquesta norma).



No es poden fer canvis de jugadors/res durant els 4 primers períodes..



Si un/a jugador/a ha estat sancionat/da amb 4 expulsions dins els quatre primers períodes haurà de ser
substituït/ïda. Si això implica que algun/a jugador/a hagi de jugar els quatre primers períodes, haurà de descansar en
el cinquè període.

RESPECTE DEL TEMPS DE JOC I MARCADOR


El partit durarà 6 períodes de 3 minuts de temps efectiu, sense límit de possessió. Hi haurà 2 minuts de descans
entre períodes.



El resultat de cada període només podrà ser d’1-0 ó 0-1 per l’equip que hagi guanyat en nombre de gols o bé d’1-1
en cas d’empat. per l’equip que l’hagi guanyat en nombre de gols o bé 1-1 en cas d’empat. La suma dels resultats de
cada període ens donarà el resultat final del partit (el màxim resultat possible a favor d’un equip serà de 6-0 ó 0-6).



A l’inici de cada període el marcador tornarà a iniciar-se amb 0-0.



A l’acta s’anotaran els gols de cada equip, però el resultat que es donarà serà el del total de períodes guanyats.



En cada partit hi haurà un àrbitre principal, mentre que anotant en l’acta a la taula hi haurà 2 representants, un de
cada club implicat en el partit. Aquests hauran d’haver fet una formació específica del col·legi d’àrbitres de la FCN,
per a que puguin tenir la llicència per representar al seu club.



Cada partit durarà uns 40’ aproximadament, tenint 12’-15’ per a fer el canvi d’equips i l’escalfament abans de l’inici
del següent partit.

RESPECTE DE LA PUNTUACIÓ, CLASSIFICACIONS I DESEMPATS



La puntuació serà de 2 punts per l’equip guanyador, 1 punt en cas d’empat pels 2 equips i 0 punts pel perdedor.
Sempre parlem de resultat en període-average.
En cas d’empat a punts de dos o més equips es seguirà el següents criteris i en aquest ordre per a establir la
classificació:
1. Millor classificat el que hagi fet més punts en els partits entre ells.
2. Millor classificat el que tingui millor "Període-average" en els enfrontaments entre ells.
3. Millor classificat el que tingui millor "Període-average" general.
4. Millor classificat el que hagi guanyat més períodes.
5. En cas de persistir l'empat, partit per desempatar. S’estableix la seu del partit per sorteig.
(*) El concepte ‚“Període-average“ es la diferència entre els períodes guanyats i perduts i que quedaran reflectits
en la classificació de cada Grup.

RESPECTE AL SISTEMA DE JOC I NORMATIVA (Variacions respecte de la normativa FINA)


No es poden demanar temps morts.



El penal, es llançarà des dels 4 metres. L’àrea d’influència per xiular penal també serà aquesta.



EL JUGADOR QUE REP UNA FALTA FORA DE 4 METRES NO SE LI PERMET FER UN LLANÇAMENT DIRECTE. SI
ES PRODUEIX, ES DONARÀ LA POSSESSIÓ DE LA PILOTA A L’EQUIP CONTRARI. SI EL JUGADOR POSA LA
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PILOTA EN JOC, PODRÀ ANOTAR GOL PERÒ SEMPRE DESPRÉS DE FINTAR (SIMULAR UN LLANÇAMENT) O
NEDAR AMB LA PILOTA.
En els dos darrers quarts on es permet fer substitucions, NO s’aplicarà la norma del canvi lateral.



Hi haurà un màxim de 4 exclusions per jugador.



En les exclusions temporals, durant els 4 primers períodes, el jugador haurà d’anar a la zona de reentrada, i tal com
arriba, tornar a entrar ell mateix. Durant el 5è i 6è període, podrà ser substituït si es considera oportú.



(*) No es poden permetre obstruccions al moviment, ESPECIALMENT QUAN S’UTILITZEN LES 2 MANS I EN EL
CAS DE JUGADORES LES AGAFADES DE BANYADOR PER FORA DE L’AIGUA. Hi ha massa agafades tant en
moviment com en estàtic. En l’aplicació d’aquesta norma ha d’haver compromís per part dels tècnics. Busquem un
waterpolo dinàmic i unes defenses netes. L’àrbitre ha de vetllar d’una manera didàctica pel compliment de la norma.
Avisar a l’entrenador i parlar amb els jugadors abans d’expulsar a un jugador/a.



No està permesa la defensa en zona:
o

És obligatori defensar a l’home a partir del mig camp defensiu amb el concepte del “triangle defensiu” (zona
activa), pel qual s’haurà d’acuitar sempre l’adversari directe, quan aquest tingui la possessió de la pilota; i es
permetrà flotar en posició horitzontal ajudant a qualsevol company.

o

Sobre la circulació (moviment) de la pilota es permetran ajudes actives a altres oponents, amb l’objectiu de
recuperar la pilota.

o

En cas que el jugador en possessió de la pilota no tingui opció de llançament (per haver de sacar un tir lliure)
es permetrà el 1 x 2, tant a l’arc com a la boia.

(*)En l’aplicació d’aquesta norma també ha d’haver compromís per part dels tècnics. De totes maneres, en cas de
no acomplir-se, l’àrbitre aturarà el joc per recordar al jugador i al seu entrenador que no es pot defensar en zona,
a mode d’avís. El següent cop que es cometi la infracció, se li mostrarà targeta groga al tècnic, i si persisteix, se li
ensenyarà targeta vermella.


El tècnic no podrà passar de mig camp, i, en cap cas, sobrepassar a l’àrbitre principal.

7. EQUIPS A i B.


En els casos d’un equip B en la categoria Benjamina, els jugadors/es de l’any 2012 o juguen amb l’equip ”A” o
juguen amb el “B”. En canvi, els jugadors/es que siguin de l’any 2011 podran jugar indistintament amb qualsevol
dels dos equips.

8. CODI ÈTIC DE I DE COMPROMÍS DELS TÈCNICS.


Aquesta es una categoria de formació i els tècnics (a l’igual que els àrbitres) han de ser molt didàctics. No oblidem
que som educadors i que hem de donar exemple amb el nostre comportament i la nostra manera d’actuar.
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No hem de cridar ni gesticular de manera exagerada. Tot aquest tipus d’accions poden generar tensió entre
jugadors, públic, tècnics i àrbitres. Cuidem les formes, es la nostra responsabilitat.



Hem de ser respectuosos amb els àrbitres, amb el jugadors propis i rivals i entre els entrenadors. Així com amb
el públic assistent al partit.



Encara que hi hagi un resultat final, hem de transmetre als jugadors que aquest no es el que prima, sinó que el
més important es que els/les jugadors/res gaudeixin de l’esport i d’una jornada lúdica on segurament hi ha molts
familiars i amics a la graderia.



La millor manera d’actuar serà respectant la normativa de la categoria d’una manera natural i no buscant forçar
situacions al límit de la reglamentació. Tant en situacions de joc, com en el nombre de jugadors que assisteixin als
partits i en la distribució del temps de joc dels jugadors/res. Tots han de jugar, la situació ideal seria que tots ho
fessin per igual (Encara que hi hagi uns mínims marcats en la Normativa).



JUGUEM A WATERPOLO I FEM DISFRUTAR ALS MÉS MENUTS D’AQUEST ESPORT. FEM-LOS ESPORTISTES
EDUCATS I FORMEM-LOS TAMBÉ COM A PERSONES. Ja tindran temps per aprendre a competir. Respectemlos i sabran ser respectuosos, Donem exemple amb el nostre comportament i seran educats dins l’aigua i fora
d’ella. Fem-los créixer en els valors positius del nostre esport: Esperit de sacrifici, solidaritat, educació, respecte
pels oponents i àrbitres, cultura de l’esforç.

