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CAMPIONATS DE CATALUNYA DE CATEGORIES 2017.
1. COMITÈ DE SEGUIMENT
A cada campionat hi haurà un comitè de seguiment, que estarà compost per:






El director de la competició (tècnic FCN)
Secretària de competició (administratiu FCN)
Representant del Comitè arbitral de la FCN
Representant del Comitè de Waterpolo de la FCN
Jutgessa única Comitè de Competició de la FCN

2. PROTOCOL
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Tots els jugadors del mateix equip han de disposar d'un uniforme igual, compost per: 2
banyadors (el visible ha de ser el mateix), casquet i vestit esportiu (barnús, jaqueta de
xandall...). Si algun membre de l’equip no compleix aquest requisit no podrà disputar el
partit, tal com especifica el reglament.
Qualsevol altre element que usi el jugador diferent del casquet i del vestit de bany,
requerirà l'aprovació dels àrbitres.
Els entrenadors i delegats que estan a la banqueta han de portar el mateix uniforme
(mateix polo o samarreta i pantaló) i calçat esportiu tancat obligatori per les categories
Cadet i Juvenil masculí i femení. No serà vàlid portar uniforme del club, però diferent.
Si algun membre de l’staff no compleix aquest requisit no podrà estar a la banqueta,
tal com especifica el reglament.
Si un equip pretén jugar amb casquets de color diferent al blanc o blau, haurà de
comunicar a la FCN, abans de l'inici de la competició, el color dels mateixos i disposar
d'un segon joc de casquets a la banqueta, si no fos aquest el cas aleshores hauran de
jugar tots amb casquet de color blanc o blau.
En cas de similitud de colors dels casquets dels equips, l'equip visitant haurà de canviarlos per casquets blancs o blaus segons indiquin els àrbitres. La FCN disposarà d’un joc
complet de casquets de recanvi , tant de color blanc com blau.
Abans de l'inici del partit, els equips disposaran d'un espai de temps mínim de 10 minuts
per a fer l'escalfament.
Abans de cada partit de la jornada final es procedirà a la presentació dels equips, dels
àrbitres i dels entrenadors.

3. ARBITRATGE
A totes les fases finals actuaran 2 àrbitres i 3 auxiliars, exceptuant les categories infantil mixte
(1a Fase) i QF amb 1 àrbitre i 2 auxiliars, infantil femení QF 1 àrbitre i 2 axiliar, aleví mixte i
femení 1a Fase, QF i posició 5è al 8è amb 1 àrbitre i 2 auxiliars i benjamí amb 1 àrbitre i 1
auxiliar tota la competició.
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Els arbitratges aniran a càrrec dels clubs participants. El pagament dels costos arbitrals els farà
a la FCN de la forma habitual i s’inclouran en la factura mensual corresponent a cada club.

4. NORMATIVES
El reglament per a totes les categories serà el mateix que a les normatives vigents a les
respectives Lligues Catalanes, exceptuant la categoria benjamí i aleví, i el temps de joc de les
categories restants tant masculines com femenines.
INFANTIL mixta i femení: 5 períodes de joc de 5 minuts i descansos de 2 minuts entre tots.
CADET i JUVENIL masculí i femení: 4 períodes de 7 minuts i descansos de 2 minuts entre tots
ells. Només es podrà demanar 2 temps morts per equip i solament es podrà sol·licitar un per
període de joc.
A totes les Fases o Competició que es jugui amb sistema d’eliminatòries a partit únic, tots els
partits hauran de concloure amb un equip guanyador.
En cas d’empat es jugarà una tanda de penals segons la normativa vigent de la FINA.
Els criteris de classificació en cas d’empat en sistema lliga seràn els que es regeixen en la
Normativa de Disposicions generals.
5. CLASSIFICACIÓ
El guanyador del CAMPIONAT DE CATALUNYA de cada categoria, serà proclamat Campió de
Catalunya de la temporada 2017.

6. LLIURAMENT DE PREMIS
Es lliuraran medalles i trofeus pels tres primers equips classificats.
Millor jugador de la final de les categories Infantil, Cadet i juvenil masculí i femení.

8. RELACIÓ ESPORTISTES
La relació de jugadors/es constarà d’un màxim de 15 esportistes, excepte categories d’inicació
(Benjamí, Aleví i Infantil) que podrà excedir d’aquest número d’esportistes. Aquesta relació serà
vàlida per tot el Campionat i no es permetran canvis de jugadors/es. En el cas d’alguna baixa
per malaltia s’haurà de presentar el justificant mèdic i afegir un altre jugador.
En cada partit del Campionat s’haurà de lliurar la relació de jugadors/es segellada per la F.C.N.
i serà OBLIGATORI alinear 14 jugadors/es en cada partit (2 han de ser porters en tots els casos
núm. 1 i núm. 13) o en el seu defecte 13 amb un sol porter (núm. 13 quedarà lliure).
Si algún club no pot complir amb aquesta normativa podrà demanar l’autorització per a
participar al Campionat a la direcció tècnica de la FCN, documentant adequadament que
durant la lliga ha participat sempre amb un número inferior a l’exigit en aquest campionat.

7. TÈCNICS
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Els tècnics hauran de disposar de la titulació o de les competències professionals requerides
per a cada categoria, segons la Circular 01. Disposicions Generals, apartat 12.2. Participació
de tècnics. De la Temporada 2016-17 de data: 04.10.2016

CATEGORIA JUVENIL MASCULÍ
1. PARTICIPACIÓ
El disputaran els 4 primers equips classificats a la 3a Fase del Grup 1-6 de la Lliga Catalana.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es jugaran eliminatòries de Semifinals i Final a partit únic.

Semifinals
- SF 1: 1er classificat contra 4rt classificat.
- SF 2: 2n classificat contra 3er classificat.

Finals
- Pel 3r i 4t lloc: perdedor SF 1 – perdedor SF 2
- Pel 1r i 2n lloc: guanyador SF 1 – guanyador SF 2

3. CALENDARI
Ronda
Semifinals
Final

Dia
Dissabte 8 de juliol de 2017
Diumenge 9 de juliol de 2017

Instal·lació
CN Terrassa
CN Terrassa
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CATEGORIA JUVENIL FEMENÍ
1. PARTICIPACIÓ
El disputaran els 4 primers equips classificats al playoff de la 2a Fase de la Lliga Catalana.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es jugaran eliminatòries de Semifinals i Finals a partit únic.

Semifinals
- SF 1: 1er classificat contra 4rt classificat.
- SF 2: 2n classificat contra 3er classificat.

Finals
- Pel 3r i 4t lloc: perdedor SF 1 – perdedor SF 2
- Pel 1r i 2n lloc: guanyador SF 1 – guanyador SF 2

3. CALENDARI
Ronda
Semifinals
Final

Dia
Dissabte 8 de juliol de 2017
Diumenge 9 de juliol de 2017

Instal·lació
CN Terrassa
CN Terrassa
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CATEGORIA CADET MASCULÍ
1. PARTICIPACIÓ
Masculí: El disputaran els 8 primers equips classificats de la Lliga Catalana.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es jugaran eliminatòries de Quarts de Final, Semifinals i Finals a partit únic.

Quarts de final: 4 partits
- QF 1: 1r – 8è
- QF 2: 2n – 7è
- QF 3: 3r – 6è
- QF 4: 4t – 5è
Semifinals: Les jugaran els guanyadors de les 4 eliminatòries de quarts de final, 2 partits.
- SF 1: guanyador QF 1 - guanyador QF 4
- SF 2: guanyador QF 2 - guanyador QF 3
Finals:
- Pel 3r i 4t lloc: perdedor SF 1 – perdedor SF 2
- Pel 1r i 2n lloc: guanyador SF 1 – guanyador SF 2

3. CALENDARI
Ronda
Quarts de Final
Semifinals
Finals

Dia
Dissabte 17 de juny de 2017
Diumenge 18 de juny de 2017
Diumenge 18 de juny de 2017

Instal·lació
CN Barcelona
CN Barcelona
CN Barcelona
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CATEGORIA CADET FEMENÍ
1. PARTICIPACIÓ
El disputaran els 8 primers equips classificats de la Lliga Catalana.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es jugaran eliminatòries de Quarts de Final, Semifinals i Finals a partit únic.

Quarts de final: 4 partits
- QF 1: 1r – 8è
- QF 2: 2n – 7è
- QF 3: 3r – 6è
- QF 4: 4t – 5è
Semifinals: 2 partits
- SF 1: guanyador QF1- guanyador QF4
- SF 2: guanyador QF2 - guanyador QF3
Finals: 2 partits
- Pel 3r i 4t lloc: perdedor SF 1 – perdedor SF 2
- Pel 1r i 2n lloc: guanyador SF 1 – guanyador SF 2

3. CALENDARI

Ronda
Quarts de Final
Semifinals
Finals

Dia
Dissabte 17 de juny de 2017
Diumenge 18 de juny de 2017
Diumenge 18 de juny de 2017

Instal·lació
CN Barcelona
CN Barcelona
CN Barcelona
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CATEGORIA INFANTIL MIXTA
1. PARTICIPACIÓ
El disputaran els 12 primers equips classificats de la Lliga Catalana.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
* NO es tancarà l’acta del partit, encara que el resultat sobrepassi els 15 gols de diferència
Els jugadors han de jugar com a mínim una part sencera de les 3 primeres. No es poden fer
canvis de jugadors (si no s per lesió o causa major durant el temps de joc dels primers
per odes.

1a Fase
Es confeccionarà un quadre amb els 12 primers equips classificats, que seran distribuïts en 4
grups (A, B, C i D) amb 3 equips per grup per ordre de classificació de la Lliga Catalana i en
sistema serp.
Els equips englobats en cada grup realitzaran una lliga tots contra tots, 2 partits en 3 jornades.
1a Fase
-

Grup A:
Grup B:
Grup C:
Grup D:

1r, 8è, 9è.
2n, 7è, 10è.
3r, 6è, 11è.
4t, 5è, 12è.

Aquesta fase es jugarà en camp de 22 x 15m, 2 partits a la vegada en la pileta de 33 x 25.

Fase Final
Els dos primers equips de cada grup es classificaran per a la Fase Final, disputan les
eliminatories de Quarts de final, Semifinals i Finals
Aquesta fase es jugarà en camp de 25 x 20m.

Quarts de final, 4 partits,
-

QF 1: 1A - 2B
QF 2: 1B – 2A
QF 3: 1C – 2D
QF 4: 1D - 2C
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Semifinals, 2 partits,
- SF 1: guanyador QF 2 - guanyador QF4
- SF 2: guanyador QF 2 - guanyador QF3
Finals, 4 partits,
-

Pel 3r i 4t lloc: perdedor SF 1 – perdedor SF 2
Pel 1r i 2n lloc: guanyador SF 1 – guanyador SF 2

3. CALENDARI
Ronda
1a Fase
Fase Final

26 JUNY
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Dia
Dilluns 26 de juny de 2017
Dimarts 27 de juny de 2017

CAMP 1

CAMP 2

Instal·lació
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc

CAMP 2

3A - 4A
3B - 4B
3C - 4C
1er - 8è
3on - 6è
1ºA - 2ºB
1ºC - 2ºD

FEMENI
MASCULI

Q1 Fem
Q3 Fem
Q1 Masc
Q3 Masc

2è - 7è
4er - 5t
1ºB - 2ºA
1ºD - 2ºC

Q2 Fem
Q4 Fem
Q2 Masc
Q4 Masc

27 JUNY

CAMP 1

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30
17:30
18:30
19:30

GQ1 –GQ4
GQ2 –GQ3
GQ1 - GQ4
GQ2 - GQ3

SF1 Fem
SF2 Fem
SF1 Masc
SF2 Masc

PSF1 -PSF2
GSF1 GSF2
PSF1 -PSF2
GSF1-GSF2

3-4 Fem
FINAL Fem
3-4 Masc
FINAL Mas
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CATEGORIA INFANTIL FEMENÍ
1. PARTICIPACIÓ
El disputaran els 8 primers equips classificats de la Lliga Catalana Infantil Femenina.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
* No es tancarà l’acta del partit, encara que el resultat sobrepassi els 15 gols de diferència.
- Les jugadores han de jugar com a mínim una part sencera de les 3 primeres. No es poden fer
canvis de jugadores (si no s per lesió o causa major durant el temps de joc dels primers
per odes.

Es jugaran eliminatòries de Quarts de Final, Semifinals i Finals.

Quarts de final:
- QF 1: 1r – 8è
- QF 2: 2n – 7è
- QF 3: 3r – 6è
- QF 4: 4t – 5è
Semifinals:
- SF 1: guanyador QF1 - guanyador QF4
- SF 2: guanyador QF2 – guanyador QF3
Finals:
- Pel 3r i 4t lloc: perdedor SF 1 – perdedor SF 2
- Pel 1r i 2n lloc: guanyador SF 1 – guanyador SF 2
3. CALENDARI
Ronda
Quarts de Final
Semifinals
Finals

Dia
Dilluns 26 de juny de 2017
Dimarts 27 de juny de 2017
Dimarts 27 de juny de 2017

Instal·lació
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc
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CATEGORIA ALEVÍ MIXTA
1. PARTICIPACIÓ
El disputaran els 16 primers equips classificats de la Lliga Catalana.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
1a Fase
Es confeccionarà un quadre amb els 16 equips classificats, que seran distribuïts en 4 grups (A,
B, C i D) amb 4 equips per grup per ordre de classificació de la Lliga Catalana i en sistema serp.
Els equips englobats en cada grup realitzaran una lliga tots contra tots (3 partits) a una sola
volta.
-

Grup A:
Grup B:
Grup C:
Grup D:

1r, 8è, 9è i 16è.
2n, 7è, 10è i 15è.
3r, 6è, 11è i 14è.
4t, 5è, 12è i 13è.

Fase Final
Els dos primers equips de cada grup jugaran la FASE FINAL, amb eliminatòries de Quarts de
final, Semifinals i Final.
En aquesta fase tots els equips, guanyadors i perdedors de les diferents eliminatòries, jugaran
els partits corresponents per a poder establir una classificació del 1r al 8è classificat.
En cas d’empat es jugarà una tanda de penals. Si continua l’empat continuaran llançant els
mateixos jugadors i en el mateix ordre, fins que un equip falli la ronda.

3. REGLAMENT
 Durant la 1a Fase (grups), el temps de durada del partit serà de 4 parts de 6 minuts
(nom s parant quan l’àrbitre ho consideri oportú), amb 1 minut entre 1a i 2a part i entre
3a i 4a part i amb 2 minuts de descans entre la 2a i 3a part, amb canvi de camp.
 En la 2a Fase: Quarts de Final, Semifinals i Finals, el temps de durada dels partits serà de 4
parts de 7 minuts sense parar el temps (només en els gols, temps morts i en les aturades
que l’àrbitre cregui convenient , amb 1 minut entre 1a i 2a part i entre 3a i 4a part i amb 2
minuts de descans entre la 2a i 3a part, amb canvi de camp.
 Hi haurà 45” de temps de possessió.
 Hi ha l mit d’exclusions ( per jugador/a
 Els canvis es podran fer, en els gols i per la zona d’exclusió de forma correcta.
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 No es poden fer canvis de jugadors/res (si no són per lesió o causa major) durant el temps
de joc dels primers 2 períodes. Durant el 3r i 4t, es podran fer canvis normalment.
 Es podrà demanar 1 temps mort per partit i per equip.
 No està permesa la defensa en Zona (explicació normativa de la lliga Catalana)
 L’àrea d’influència per xiular penal serà els 4mts i aquest es tirarà des d’allà.
 No hi haurà llançament directe de falta de 5mts.
 Els tècnics només podran anar fins als 4 metres quan el seu equip estigui en fase d’atac i
darrera la línia de gol quan el seu equip estigui en fase defensiva.
 A causa de la magnitud de la competició, el temps d’escalfament serà m nim.
 Els equips hauran d’estar 10 minuts abans de l’hora del començament del partit preparats,
per la zona de camp que els toqui.
Quarts de final
De l’1 al 8:
-

QF 1: 1A - 2B
QF 2: 1B- 2A
QF 3: 1C – 2D
QF 4: 1D – 2C

Semifinals
De l’1 al 8:
-

SF 1: guanyador QF 1 - guanyador QF4
SF 2: guanyador QF 2 - guanyador QF 3
SF 3: perdedor QF 1 - perdedor QF 4
SF 4: perdedor QF 2 - perdedor QF 3

Finals
-

Pel 7è i 8è lloc: perdedor SF 3 – perdedor SF 4
Pel 5è i 6è lloc: guanyador SF 3 – guanyador SF 4
Pel 3r i 4t lloc: perdedor SF 1 – perdedor SF 2
Pel 1r i 2n lloc: guanyador SF 1 – guanyador SF 2

4. CALENDARI
Ronda
1a Fase
Fase Final

Dia
Dijous 22 de juny de 2017
Divendres 23 de juny de 2017

Instal·lació
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc
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CATEGORIA ALEVÍ FEMENINA
1. PARTICIPACIÓ
El disputaran els 8 primers equips classificats de la Lliga Catalana.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
1a Fase
Es confeccionarà 2 grups (A i B) amb 4 equips per grup per ordre de classificació de la Lliga
Catalana i en sistema serp.
Els equips englobats en cada grup realitzaran una lliga tots contra tots (3 partits) a una sola
volta.
- Grup E: 1r, 4t, 5è i 8è.
- Grup F: 2n, 3r, 6è i 7è.

Fase Final
Els quatre equips de cada grup jugaran la FASE FINAL.
Els equips classificats en la 3a posició de cada grup jugaran per les places 5-6 i els 4rts
classificats de cada grup jugaran per les posicions 7-8. Els equips classificats en 1a i 2a posició
de cada grup jugaran les semifinals.
En cas d’empat es jugarà una tanda de penals. Si continua l’empat continuaran llançant els
mateixos jugadors i en el mateix ordre, fins que un equip falli la ronda.

3. REGLAMENT
 Durant la 1a Fase (grups), el temps de durada del partit seran 4 parts de 6 minuts (només
parant quan l’àrbitre ho consideri oportú , amb 1 minut entre 1a i 2a part i entre a i 4a
part i amb 2 minuts de descans entre la 2a i 3a part, amb canvi de camp.
 En la 2a Fase: Quarts de Final, Semifinals i Finals, el temps de durada dels partits serà de 4
parts de 7 minuts sense parar el temps (només en els gols, temps morts i en les aturades
que l’àrbitre cregui convenient , amb 1 minut entre 1a i 2a part i entre a i 4a part i amb 2
minuts de descans entre la 2a i 3a part, amb canvi de camp.
 Hi haurà 45” de temps de possessió.
 Hi ha l mit d’exclusions ( per jugador/a
 Els canvis es podran fer, en els gols i per la zona d’exclusió de forma correcta.
 No es poden fer canvis de jugadors-es (si no per lesió o causa major) durant el temps de
joc dels primers 2 períodes. Durant el 3r i 4t, es podran fer canvis normalment.
 Es podrà demanar 1 temps mort per partit i per equip.
 No està permesa la defensa en Zona (explicació normativa de la lliga Catalana)
 L’àrea d’influència per xiular penal serà els 4mts i aquest es tirarà d’all .
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 No hi haurà llançament directe de falta de 5mts.
 Els tècnics només podran anar fins als 4 metres quan el seu equip estigui en fase d’atac i
darrera la línia de gol quan el seu equip estigui en fase defensiva.
 A causa de la magnitud de la competició, el temps d’escalfament serà m nim.
 Els equips hauran d’estar 10 minuts abans de l’hora del començament del partit preparats,
per la zona de camp que els toqui.

4. CALENDARI
Ronda
1a Fase
Fase Final

22 JUNY

Dia
Dijous 22 de juny de 2016
Divendres 23 de juny de 2016

CAMP 1

9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
12:20
13:00
13:40
14:20
15:00
15:40
16:20
17:00
17:40
18:20
19:00
19:40
20:20

FEMENI
MIXTE

CAMP 2

Instal·lació
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc
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23 JUNY 30 JUNY

CAMP 1

09:00
09:40
10:20
11:00
11:40
12:20

Q1 Masc 1ºA – 2ºB
Q3 Masc 1ºC - 2ºD
Pos. 5-6 3ºA - 3ºB
SF1 Fem 1ºA - 2ºB
SF3 PQ1 - PQ4
SF1 GQ1 - GQ4

13:00
13:40
14:20
15:00
15:40

Pos. 7-8
BRONZE
FINAL
BRONZE
FINAL

CAMP 1
Q2 Masc
Q4 Masc
Pos. 7-8
SF2 Fem
SF4
SF2

PSF3 - PSF4 Pos. 5-6
PSF1 - PSF2
GSF1 -GSF2
PSF1 - PSF2
GSF1 -GSF2

CAMP 2
1ºB – 2ºA
1ºD - 2ºC
4ºB - 4ºA
1ºB - 2ºA
PQ2 - PQ3
GQ2 - GQ3
GSF3 -GSF4

CATEGORIA BENJAMÍ MIXTA
1. PARTICIPACIÓ
La participació serà per inscripció. Podran participar-hi tots els equips que hagin jugat les seves
respectives lligues durant la temporada 2016-2017 o hagin fet la corresponent inscripció.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Consta de 24 equips, distribuïts en 4 grups de 6.
Els 2 primers equips de cada grup es classificaran per la següent ronda, quarts de final de final
(en sessió de tarda . Els equips perdedors d’aquesta ronda, seguiran jugant totes les rondes
(encara que perdin), per assolir al final una classificació de l’1 al 8.

3. REGLAMENT
 Es jugarà amb pilota número 3.
 Jugaran 5 jugadors de camp i el porter.
 Durant la 1a Fase, el temps de durada del partit seran 2 parts de 7 minuts sense parar
(nom s quan l’àrbitre ho consideri oportú , parant 1 minut entre parts, però sense canviar
el camp.
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 En la Fase Final (a partir dels quarts de final) el temps de durada dels partits serà de 2 parts
de 10 minuts sense parar el temps (només en els gols i en les aturades que es cregui
convenient), amb un minut de descans entre parts i canvi de camp.
 No hi haurà temps de possessió.
 Els canvis es podran fer, en els gols, i per la zona d’exclusió de forma correcta.
 NO es podrà demanar cap temps mort, si algun entrenador el demana serà sancionat el
seu equip amb penal.
 No hi ha límit d’exclusions.
 No està permesa la defensa en Zona (explicació normativa de la lliga Catalana)
 L’àrea d’influència per xiular penal serà els 4mts i aquest es tirarà d’all .
 No hi haurà llançament directe de falta els 4 metres.
 Els tècnics només podran anar fins als 4 metres quan el seu equip estigui en fase d’atac i
darrera la línia de gol quan el seu equip estigui en fase defensiva..
 A causa de la magnitud de la competició, el temps d’escalfament serà m nim o no n’hi
haurà.
 Els equips hauran d’estar 10 minuts abans de l’hora del començament del partit preparats,
per la zona de camp que els toqui.
 En cas d’empat es jugarà una tanda de penals. Si continua l’empat continuaran llançant
els mateixos jugadors i en el mateix ordre, fins que un equip falli la ronda.

4. APUNTS
 Es prega la màxima puntualitat en el transcurs de la competició en els horaris dels partits
per qüestions organitzatives.
 En el transcurs de la competició, ja que hi ha 4 camps de waterpolo amb 4 xiulets, poden
confondre als joves esportistes, també és possible que alguna pilota passi de camp a camp,
es per això que es demana comprensió i col·laboració en el transcurs de la competició.
 La Federació Catalana i el seu responsable tècnic en les competicions, es reserven el dret
de sancionar qualsevol conducta no apropiada envers l’estament arbitral.

5. CALENDARI
Ronda
1a Fase
Quarts de Final
Semifinals
Finals

Dia
Diumenge 25 de juny de 2017
Diumenge 25 de juny de 2017
Diumenge 25 de juny de 2017
Diumenge 25 de juny de 2017

Instal·lació
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc
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CAMP 1

CAMP 2

CAMP 3

CAMP 4

8:45
9:10
9:35
10:00
10:25
11:50
11:30
11:55
12:20
12:45
13:10
13:35
14:00
14:25
14:50
15:30
16:10
16:50
17:30
18:10
18:50
19:30
20:10

Q1
9-16
Q5
1-8
SF1
9-16
SF5
1-8
Pos.
9-10
Pos.
5-6
FINAL
3-4
FINAL
1-2

3ºA - 4ºB
1ºA - 2ºB
GQ1 - GQ4
GQ5 - GQ8
GSF1 GSF2
GSF7 –
GSF8
PSF5 –
PSF6
GSF5 –
GSF6

Q2
9-16
Q6
1-8
SF2
9-16
SF6
1-8
Pos.
11-12
Pos.
7-8

3ºB - 4ºA
1ºB - 2ºA
GQ2 - GQ3
GQ6 - GQ7
PSF1 PSF2
PSF7 PSF8

Q3
9-16
Q7
1-8
SF3
9-16
SF7
1-8
Pos.
13-14

3ºC - 4ºD
1ºC - 2ºD
PQ1 - PQ4
PQ5 - PQ8
GSF3 GSF4

* Aquest quadre será efectiu sempre i quand l’inscripció sigui de 24 equips.

Q4
9-16
Q8
1-8
SF4
9-16
SF8
1-8
Pos.
15-16

3ºD - 4ºC
1ºD - 2ºC
PQ2 - PQ3
PQ6 - PQ7
PSF3 PSF4

