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NORMATIVA D’ASSOCIACIONS DE CLUBS PER EQUIPS DE CATEGORIES
TEMPORADA 2021-2022

1.

LLICÈNCIES.

-

Cada Club haurà d’aportar un mínim de 3 llicències.

-

La suma total de les llicències de tots els Clubs que integren l’equip no pot sobrepassar en cap cas les 15.

-

No es pot formar part d’un equip amb 9 llicències d’un mateix Club.

-

Un cop compulsada la relació de jugadors, no es podran tramitar noves llicències a jugadors que sumats al
nombre de llicències abans presentades sobrepassin les 9 llicències autoritzades.

-

Els Tècnics i Delegats de l’equip hauran de tenir llicència amb algun dels Clubs que integren l’equip.

-

Les EDATS dels jugadors que integren l’equip han de ser OBLIGATÒRIAMENT de l’edat límit de competició o
un any més petits. En cap cas jugadors que puguin competir en una categoria inferior.

-

A cada partit han d’assistir jugadors integrants dels diferents Clubs que formen l’equip (o estar presents a l’acta.
Determinar en funció del què marqui el reglament general en aquest aspecte).

2.
-

3.

NOM DE L’EQUIP.
El nom de l’equip serà format pels noms dels Clubs integrants, col·locats per ordre segons el nombre de llicències
que aporten.
COMPETICIÓ.

-

Els equips, passaran a entrar a la competició corresponent de la categoria en la que competeixen, igual que ho
faria un Club de nova creació.

-

Podran competir a les fases finals dels Campionats de Catalunya, sense tenir opció de classificar-se pels
Campionats d’Espanya. L’equip que pugi en la categoria cadet i després s’associa amb un altre club, podrà
mantenir aquest ascens.

-

Els jugadors que integrin l’equip, podran seguir participant en la resta de categories en les que competeixi el
Club en el que tenen llicència (exceptuant la que integra l’equip), i podent participar amb aquest a totes les
competicions corresponents amb total normalitat.

4.
-

INSCRIPCIÓ.
La sol·licitud d’inscripció per part dels clubs que formin el nou equip haurà de tenir l’aprovació del Comitè de
Waterpolo.
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INCIDÈNCIES DISCIPLINÀRIES.

-

Les conductes de qualsevol dels components de l’equip d’associació de clubs susceptibles de ser sancionades,
seran tractades i aplicades al club pel qual té tramitada la llicència.

-

Si és l’equip l’objecte de sanció, aquesta s’aplicarà a l’equip associat.

-

Si la sanció és econòmica, serà aplicada al club que aporta més llicències i que dóna inicialment nom a l’equip
associat.

6.

EQUIPACIONS.

Els esportistes únicament hauran de portar el casquet blanc o blau en funció de si juguen com a local o visitant.
La resta equipació anirà en funció del club al que pertanyin.
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