NORMATIVA DE TORNEJOS OFICIALS DE WATERPOLO
Per tal de donar un caire oficial i amb l’ànim de normalitzar tota aquella competició de waterpolo que
s’esdevingui en territori Català, fora dels Campionats, Lligues i Copes organitzades per la FCN, es crearà cada
temporada un calendari de tornejos oficials perquè el Comitè d’àrbitres de la FCN li doni cobertura amb la
designació de jurats arbitrals.
La FCN a través del seu Comitè d’àrbitres tutelarà els tornejos organitzats pels Clubs o entitats privades
a través de la designació i participació d’àrbitres del Comitè. Aquests últims no podran actuar, si no és amb una
convocatòria oficial, en cap esdeveniment d’aquest tipus al territori Català i Andorra.
1. Petició cobertura i creació calendari oficial.
La FCN atendrà totes les peticions d’organitzadors per acollir-se al present reglament, per posteriorment
crear el Calendari Oficial.
Els organitzadors hauran de fer la seva petició amb una antelació mínima de 30 dies per tal de facilitar
les tasques de la secretaria del Comitè d’àrbitres.
2. Inclusió al calendari oficial de tornejos.
Podran incloure competicions en aquest calendari tots els clubs i entitats afiliades a aquesta federació.
Aquelles empreses, clubs o entitats no afiliades a la FCN, també podran sol·licitar la petició de cobertura
i podran formar part del calendari oficial.
La secretaria del Comitè d’àrbitres facilitarà als interessats l’imprès oficial de sol·licitud.
3. Tipologia de tornejos.
S’establirà dos tipus de tornejos segons la categoria de competició:
1. Tornejos oficials formatius.
Per a les categories benjamina, alevina, infantil, cadet i juvenil, així com per als tornejos de beach polo.
2. Tornejos oficials promoció.
Per a les categories sèniors.
Aquesta diferenciació serà la que determini el tipus de designació arbitral en cada cas. Podran participar
esportistes, entrenadors i àrbitres amb llicència activa amb la FCN i d’altres Comunitats o estats.
4. Tornejos oficials formatius.
4.1. Seran considerats tornejos oficials formatius aquells que estiguin inclosos en el calendari oficial de
tornejos de la FCN en els terminis establerts, de categories juvenil, cadet, infantil, alevina i benjamina,
tant femení com masculí com mixta.
4.2. També s’inclouran en aquesta categoria tots els tornejos de beach polo.
4.3. Aquests tornejos podran disposar d’un reglament adaptat a la categoria d’acord amb les necessitats de
l’organitzador.
4.4. Designació arbitral:
4.4.1. Els àrbitres per aquests tornejos seran designats pel Comitè d’àrbitres, podent rebre propostes
per part dels organitzadors.
4.4.2. Un mateix àrbitre no podrà actuar més de 8 cops al dia, amb descansos mínim de 15 minuts
cada hora d’arbitratge. La duració màxima de cada partit serà de 30’.
4.4.3. El Comitè d’àrbitres podrà convocar àrbitres amb finalitat formativa als tornejos.
4.5. L’organització en la seva petició farà constar si es fa càrrec directament de desplaçaments, manutenció
o pernoctes dels àrbitres i altres obsequis.
4.6. Els drets arbitrals seran els corresponents segons s’estableix al punt 7.4 de la Normativa econòmica de
la FCN.
5.

Tornejos oficials de promoció.
5.1. Seran considerats tornejos oficials de promoció aquells que estiguin inclosos en el calendari oficial de
tornejos de la FCN en els terminis establerts, de categoria sènior, tant femení com masculí.
5.2. Aquests tornejos es basaran en la normativa FINA, i l’organitzador farà les adaptacions que consideri
oportunes, que comunicarà al Comitè d’àrbitres al realitzar la petició d’àrbitres. Els partits hauran de
tenir una duració màxima de 30’.
5.3. Designació arbitral:
5.3.1. Els àrbitres per aquests tornejos seran designats pel CCA, podent rebre propostes per part dels
organitzadors.

5.3.2.

Un mateix àrbitre no podrà actuar més de 8 cops al dia, amb descansos mínim de 15 minuts
cada hora d’arbitratge.
5.4. L’organització en la seva petició farà constar si es fa càrrec directament de desplaçaments, manutenció
o pernoctes dels àrbitres i altres obsequis.
5.5. Els drets arbitrals seran els corresponents segons s’estableix al punt 7.4 de la Normativa econòmica de
la FCN.
6.

Altres aspectes importants organitzatius.
6.1. Els organitzadors posaran a disposició dels àrbitres un vestuari d’acord amb els Reglaments esportius.
6.2. Els organitzadors hauran de vetllar per la seguretat de l’equip arbitral.
6.3. Els organitzadors designaran un representant del club que serà l’encarregat de comunicar tots els
aspectes relatius del Torneig als àrbitres assistents i de rebre els comentaris dels àrbitres designats.
6.4. En el cas que la competició tingui un Reglament Sancionador, es farà arribar al Comitè d’àrbitres en el
moment de sol·licitar la inclusió al Calendari Oficial per tal de poder fer-ne una avaluació prèvia.
6.5. Tant en els Tornejos formatius, com en els de promoció, qualsevol participant que sigui amonestat amb
una targeta vermella no podrà tornar a participar a la resta de jornades.
6.6. En finalitzar, els organitzadors facilitaran al Comitè d’àrbitres el resum d’actuacions de cada àrbitre
designat. Indicant el número de partits dirigits.

7.

Aplicació d’aquesta Normativa.
7.1. Tots els participants quedaran sota la jurisdicció de la FCN d’acord amb els seus Estatuts, el Reglament
Disciplinari i del Reglament del Comitè d’àrbitres.

8.

Normativa econòmica.

TORNEJOS OFICIALS DE WATERPOLO
TORNEJOS FORMATIUS. CATEGORIES DES DE BENJAMINS FINS A JUVENILS I BEACH POLO
TARIFA ÚNICA PER ÀBITRE I DIA, SENSE CAP ALTRE SUPLEMENT O COMPLEMENT
TORNEJOS DE PROMOCIÓ - EQUIPS SÈNIORS
TARIFA ÚNICA PER ÀBITRE I DIA, SENSE CAP ALTRE SUPLEMENT O COMPLEMENT
TARIFA ÚNICA PER AUXILIAR I DIA, SENSE CAP ALTRE SUPLEMENT O COMPLEMENT
* Partits fins a 30´
En qualsevol cas la Secretaria del CCA farà pressupost previ amb els àrbitres necessaris.
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