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LLIGA CATALANA MÀSTER FEMENÍ
1.

PARTICIPACIÓ
Poden participar-hi jugadores de 25 anys (edat a 31 desembre), és a dir, nascudes el 1996 i anteriors, que no
estiguin participant actualment en partits oficials de waterpolo de la temporada 2021-2022.
També es pot treure llicència a jugadores d’entre 20 i 24 anys (edat a 31 de desembre de 2021), es a dir nascudes
del 1997 al 2001, però d’aquests, només una podrà estar inscrita a l’acta de cada partit.
Totes les participants han de disposar de la corresponent llicència federativa vàlida per a la temporada 20212022.

2.

EQUIPS INSCRITS
CN Catalunya, CN Mataró i CN Sabadell.

3.

SISTEMA DE COMPETICIÓ

1a FASE
Fase única de Lliga regular. Els 3 equips jugaran sistema de lliga a quatre voltes, tots contra tots. Cada equip jugarà
8 partits en 12 jornades.
DATES 1a FASE
MES

DIA

Novembre 2021

19

Desembre 2021

10

Gener 2022

14 i 28

Febrer 2022

11 i 25

Març 2022

11 i 25

Abril 2022

8 i 22

Maig 2022

6 i 20

J1: CN Catalunya-CN Mataró
J2: CN Mataró-CN Sabadell
J3: CN Sabadell-CN Catalunya
J4: CN Mataró-CN Catalunya
J5: CN Sabadell-CN Mataró
J6: CN Catalunya-CN Sabadell
J7: CN Catalunya-CN Mataró
J8: CN Mataró-CN Sabadell
J9: CN Sabadell-CN Catalunya
J10: CN Mataró-CN Catalunya
J11: CN Sabadell-CN Mataró
J12: CN Catalunya-CN Sabadell
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SISTEMA DE COMPETICIÓ

Tots els partits es desenvoluparan d’acord amb la reglamentació FINA vigent, amb les següents excepcions:
RESPECTE AL CAMP DE JOC


Les mesures son les que marca la normativa FINA, es a dir:

WP 1.4 “La distància entre les respectives línies de gol no serà inferior a 20 metres ni superior a 25 metres
per als partits de categoria femenina”.
RESPECTE DE LES ALINIACIONS, ACTES i ARBITRATGE
(*) IMPORTANT: per tal de garantir que l’equip visitant té suficient nombre de jugadores, s’autoritza a que

pugui ser reforçat per jugadores de l’equip que no juga en aquella jornada. Aquestes hauran de presentar el
DNI i el llistat de l’equip al que pertanyen per tal que àrbitre i/o secretari/a puguin identificar-les. Quan això
succeeixi aquestes jugadores seran a efectes d’aquell partit jugadores de l’equip visitant que disputi aquella
jornada (no pas jugadores del club pel que s’han tret la llicència).


Tots els partits seran dirigits per un àrbitre i un/a secretari/a de taula.



(*)S’incorpora la figura del secretari de taula amb totes les funcions que aquest té en cada partit en la lliga
màster femenina, tal com es va fer en la lliga de veterans la temporada 2019-20.



Podran estar inscrites a l’acta més de 14 jugadores. A partir d’aquest número s’apuntarà la resta de
jugadores en l’annex. Es començarà a inscriure des del primer número de casquet de jugadora de camp, es a
dir des del 2 i així successivament fins al número que calgui. En cas que hi hagi alguna incidència de joc en
que intervingui una jugadora que comparteixi número de casquet, l’àrbitre podrà consultar de quina
jugadora es tracta per a la correcta anotació.



Els àrbitres identificaran abans de l’inici del partit cada una dels jugadores inscrits a l’acta, que hauran de
presentar el DNI de forma presencial per comprovar que el seu nom apareix a la relació de llicències. Sense
aquest requisit les jugadores no podran prendre part del partit. Si una jugadora arriba a la piscina amb el
partit començat podrà ser inscrita a l’acta sempre i quan presenti el seu DNI a la taula de secretaria i el seu
nom aparegui a la relació de llicències.



La puntuació serà de 3 punts per l’equip guanyador, 2 punts en cas d’empat per cada equip, 1 punt per l’equip
perdedor i 0 punts per a l’equip no presentat i sanció per la no presentació.
Tal com s’especifica a la normativa general de waterpolo, aquell equip que no es presenti al partit en 3
ocasions (continuades o no en el temps) quedarà exclòs de la competició.
Els/Les entrenadors/res i delegats/des dels equips, en cas que n’hi hagi, hauran de tenir la llicència
corresponent.




RESPECTE DEL TEMPS DE JOC I MARCADOR


Els partits constaran de 4 períodes de deu minuts de joc continuat amb una excepció:

(*) Si en l’últim minut de joc del 4t període el partit està empatat o amb diferència d’un gol a favor de
qualsevol dels 2 equips, el temps s’aturarà sempre que hi hagi o bé un gol o bé un penal.


La possessió serà de 40’’ en primers atacs i de 20’’ en segons atacs (Córner, expulsió quan queden menys de
20” de possessió...).



L’àrbitre te la potestat d’aturar el temps quan ho cregui convenient.
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RESPECTE DE LA NORMATIVA DE JOC






Es jugarà amb normativa FINA amb l’excepció de la norma del canvi lateral. Es a dir qualsevol canvi es
realitzarà des de la zona habilitada per a tal, situada al costat de la banqueta de cada equip.
Com marca la normativa FINA, però hi haurà un màxim de 3 EXPULSIONS PER JUGADORA.
Recordar que el número que tingui cada jugador a l’acta ha de correspondre amb el que porta durant el partit
a l’aigua.
S’accepta treure llicències de jugadores d’entre 20 i 24 anys (Edat a 31 de desembre), però en l’acta de cada
partit només se’n podrà inscriure un.
L’hora d’inici dels partits es la que marca el calendari de la FCN. Cas de no ser així se’n derivaran les
conseqüències que marquen les normatives generals de competició de la FCN.

RESPECTE DEL MATERIAL DE JOC I DE SECRETARIA


Els equips que juguen a casa proveiran de pilotes, casquets, 2 cronòmetres, banderes i resta d’elements
necessaris per al normal desenvolupament del partit.

- Per tal que hi hagi una bona comunicació i que aquesta sigui fluida ha d’haver una persona de contacte en cada
equip. Des de la FCN es demanaran les dades d’aquesta persona responsable.

5.

CLASSIFICACIONS
El primer classificat un cop finalitzada la fase de lliga regular serà el Campió de Catalunya Màster Femení.

6. ARBITRATGE
L’equip arbitral, nomenat pel Comitè Català d’Àrbitres, constarà d’un/a àrbitre que dirigirà el joc i un secretari/a de
taula, que controlarà el temps de joc i possessió i farà les anotacions de totes les incidències pròpies del partit a l’acta
del mateix.
Les despeses d’arbitratge aniran a càrrec entre els dos equips. En cas de no presentació dels àrbitres nomenats, els
delegats dels clubs presents hauran de posar-se d’acord per designar, entre els assistents a l’encontre, l’àrbitre per
permetre la celebració del partit, o bé, en últim cas acordaran una data per jugar-lo, avisant tot seguit a la secretaria
de waterpolo de la FCN.

7. COMUNICACIÓ
L’equip de casa té la obligació de trametre l’acta (i annex si n’hi ha) per fax o e-mail tant bon punt finalitzi el partit a
les oficines de la FCN.

