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Temporada 2018-2019

NORMATIVA DISPOSICIONS GENERALS DE COMPETICIONS DE WATERPOLO.
TEMPORADA 2018-2019
1.

REGLAMENT FINA

La temporada 2018-2019 mantenim l’aplicació del canvis que es van produir la temporada 2014-15
que venien donats per el congrés tècnic de la FINA, Barcelona 2013.
L’aplicació dels canvis seguirà sent per a totes les categories (masculines i femenines). Les
categories mixtes d’iniciació (benjamina, alevina) i transició (infantil) tindran un reglament adaptat a
les necessitats de la categoria.
Excepcions:
-

El descans entre el 2n i 3r període que el reglament FINA estableix de 5 minuts, només
s’aplicarà a la categoria absoluta (femenina i masculina); a la resta serà de 2 minuts.

En totes les categories, exceptuant l’absoluta, es permetrà una relació de com a màxim 14 jugadors:
12 jugadors de camp i 2 porters (el casquet número 13, sempre serà de color vermell per un porter.
En cas d’alinear 12 jugadors de camp, un d’aquests durà el número 14). Les categories d'iniciació
Benjamina i Alevina tindran una adaptació especifica d'aquestes limitacions, d'acord amb la finalitat
formativa i per tal de fomentar els diferents rols dintre d'un mateix equip.

2.

EDATS DE COMPETICIÓ
Categoria
Benjamina mixta
Alevina mixta
Infantil mixta
Cadet mas i fem
Juvenil mas i fem
Absoluta mas i fem

3.
3.1.

Edats
9 i 10 anys
11 i 12 anys
13 i 14 anys
15 i 16 anys
17 i 18 anys
Més de 18 anys

Any naixement
2009 i 2010
2007 i 2008
2005 i 2006
2003 i 2004
2001 i 2002
Majors de 2001

CRITERI DE FORMACIÓ DE GRUPS.
Quan es formin grups per caps de sèrie, segons la classificació de la temporada anterior, es
seguirà sempre el següent criteri en format “serp”:
A

B

C

D

1

2

3

4

8

7

6

5

9

10

11

etc
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3.2.

A les categories en les quals hi hagi un grup superior i un altre d’inferior, com és el cas del
juvenil i el cadet masculí i 2a i 3a absoluta; el sistema d’ascensos i descensos explicats a cada
normativa, ja marca la formació de grups.

3.3.

Sempre que sigui possible (per quadrar grups) els equips B s’englobaran en un mateix grup. Si
no és així, seran distribuïts a qualsevol grup, però, SENSE POSSIBILITATS DE CLASSIFICARSE per a la 2a Fase.

3.4.

En cas que un equip masculí i un femení del mateix club quedin enquadrats en el mateix grup
en alguna de les fases per tal que no s’enfrontin entre ells i retocant el mínim possible el
sistema de competició, es farà una permuta d’equips (en la línia més endarrerida possible del
mètode serp), perquè no quedin enquadrats en el mateix grup.
Exemple:
- el grup A, el formen equips de la 1a fase dels grups A, D i E, i el grup B, dels grups de la 1a
fase B, C i F
- si van a parar al mateix grup, el masculí i femení d'un club, intercanviarem (permutarem) la
lletra (grup d'origen) de la mateixa línia (A amb B, C amb D o E amb F) perquè no coincideixin.

3.5.

La formació de grups en categories absoluta, juvenil i cadet de cada nova temporada vindrà
determinada per la classificació final de la lliga Catalana de la temporada immediatament
anterior. Es a dir, els grups de la temporada 2018-19 en aquestes 3 categories vindran
determinats per la classificació final de la Lliga Catalana de la temporada 2017-18.

3.6.

En la categoria Infantil, la referència serà la classificació final de la Lliga Catalana Aleví de la 2a
temporada anterior a la que estem creant. Per exemple: la confecció de grups en categoria
Infantil per a la temporada 2018-19 vindrà determinada per la classificació final de la Lliga
Catalana Alevina de la temporada 2016-17 (On jugaven els mateixos jugadors/res però en la
categoria inferior).

3.7.

En la categoria Alevina, la referència serà la classificació final de la Lliga Catalana Benjamina
de 2 temporades abans. Per exemple: la confecció de grups en categoria Alevina per a la
temporada 2018-19 vindrà determinada per la classificació final de la Lliga Catalana benjamina
de la temporada 2016-17. (On jugaven els mateixos jugadors/res però en la categoria inferior).

4.

CRITERI DE CLASSIFICACIÓ EN CAS D’EMPAT A PUNTS.
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:
•
•
•
•
•
•

Millor classificat el que hagi fet més punts en els partits entre ells.
Millor classificat el que tingui millor "gol-average" en els enfrontaments entre ells.
Millor classificat el que tingui millor "gol-average" general.
Millor classificat el que hagi marcat més gols.
En cas de persistir l'empat, partit per desempatar. S’estableix la seu del partit per sorteig.
En la categoria Benjamí es farà servir el mateix criteri, però tenint en compte que en lloc
de gol –average de períodes guanyats i perduts (període -average).
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5.
5.1.

6.
6.1.

7.
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INSCRIPCIÓ D’EQUIPS FORA DE TERMINI.
Inscripcions fora de termini. Segons el text aprovat en el punt 6 de l’Assemblea General de juny
de 2015 es podran acceptar inscripcions a Lligues i Campionats sempre i quan no afectin a
inscripcions fetes en els terminis establerts amb les següents condicions:
a. Fins a les 24 hores després de la data límit d’inscripció amb un increment del dret
d’inscripció en concepte de despeses administratives de 20 € per a cada equip.
b. De 24 a 48 hores després de la data límit d’inscripció amb un increment del dret d’inscripció
en concepte de despeses administratives de 40 € per a cada equip.

RETIRADA D’UN EQUIP EN COMPETICIÓ.
En el supòsit de retirada d’un equip un cop començada la competició es procedirà a la
supressió de tots els punts i estadística en joc corresponents al partits jugats amb l’equip retirat
per tal que tots els equips en competició puntuïn amb el mateix número de partits.

ACTES I RESULTATS

7.1.

Els entrenadors hauran d’acreditar la seva persona als àrbitres de la competició i signar l’acta
del partit.

7.2.

Un cop acabat el partit el club organitzador haurà de lliurar segons estableix l’article 25 dels
Reglaments Esportius de competicions, tan l’acta com l’annex a la FCN dins les 48 hores
posteriors a la finalització del partit.

7.3.

El lliurament de les actes hauran de realitzar-se per correu electrònic en format pdf a l’adreça
waterpolo@natacio.cat o per fax, assegurant en qualsevol cas una correcte visualització de les
dades.

8.

EQUIPAMENT.

8.1.

Cal portar dos banyadors, tant en waterpolo masculí com femení.

8.2.

És obligatòria la uniformitat en l’equipament de competició, tant per part dels jugadors
(banyadors) com del l’staff tècnic (samarreta o polo i pantaló i calçat tancat).

8.3.

A la Copa Catalunya (masculina i femenina) i Copa Federació (femenina) és obligatòria la
uniformitat dels jugadors (banyadors i barnús o xandall) i staff tècnic (polo o camisa, pantaló
llarg i calçat tancat).

8.4.

Als Campionats de Catalunya de categories i Copa Federació (masculina) és obligatòria la
uniformitat dels jugadors (banyadors i barnús o xandall) i staff tècnic (polo o samarreta, pantaló
i calçat tancat).

Normativa WP_01
01.10.2018
p 4 de 8

Temporada 2018-2019
9.
9.1.

PILOTES DE COMPETICIÓ.
Totes les competicions oficials de la FCN es jugaran amb pilota oficial TURBO, quedant definit
per a cada categoria el següent tamany de pilota:
Categoria

Tamany

Absoluta masculina

5

Absoluta femenina

4 Women

Juvenil masculina

5

Juvenil femenina

4 Women

Cadet masculí

5

Cadet femenina

4 Women

Infantil femenina

4 Júnior

Infantil mixta

4 Women

Alevina mixta

4 Júnior

Alevina femenina

3 School

Benjamina mixta

3 School

10. ARBITRATGES.
COMPETICIÓ

ÀRBRITES

AUXILIARS

Lliga de veterans

1

0

Lliga Màster

2

0

Copa Catalunya Mas i Fem.

2

3

Absolut Femení i Masculí

2

3

Juvenil Masculí 1-8

2

3

Juvenil Masculí 9 - ...

2

3

Juvenil Femení

2

3

Cadet Masculí

2

3

Cadet Femení

2

2

Infantil (mixt i femení)

1

2

Alevina (mixt i femení)

1

2

Benjamina (mixt)

1

2 persones (1 per club), amb llicència

11. CALENDARIS EN CANVI DE FASE.
11.1 Segons s’estableix en el Capítol 3 Fórmula de competició, article 53 Confecció de calendaris, en
el seu apartat 1.2 Calendaris de segona o posteriors fases, dels Reglaments esportius de competició,
s’establiran dos terminis pel tancament dels calendaris provisionals amb l’afany d’una millor
organització en la definició del calendaris definitius.
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•

Tancament de la primera jornada de la següent fase: divendres de la mateixa setmana de
publicació dels calendaris provisionals per part de la secretaria de waterpolo de la FCN.

•

Tancament per la resta de jornades de la següent fase, deu (10) dies hàbils a la publicació
dels calendaris provisionals per part de la secretaria de waterpolo de la FCN.

Publicació calendaris provisionals
Modificacions 1a jornada següent fase
Modificacions reste jornadaes seg fase

Diumenge

Dissabte

Divendres

Dijous

Dimecres

Dimarts

Dilluns

Diumenge

Dissabte

Divendres

Dijous

Dimecres

Dimarts

Dilluns

Exemple:

límit
límit

12. MODIFICACIONS I AJORNAMENT DE PARTITS.
12.1. La petició d’ajornament o modificació dels partits s’ha de fer un cop confeccionat el calendari
definitiu. A més a més s’ha de complementar degudament l’imprès oficial amb la conformitat de
l’equip contrari i exposant clarament el motiu de la modificació, tenint en compte els següents
punts:
1- Es podran modificar partits fins a 20 dies abans de la data del partit, amb la conformitat de
l’equip contrari i exposant clarament el motiu de la modificació.
2- Si la sol·licitud de modificació arriba a les oficines de la Federació amb menys de 19 dies,
degudament complementada i amb la conformitat de l’equip contrari i exposant clarament
el motiu de la modificació i si es un cas de força major, serà la Federació qui acceptarà o
no el canvi, amb les despeses administrativa.
NOTA: La Federació enviarà una circular explicant el període de canvis i adjuntarà el model
oficial de canvi i modificació de partits.
La nova data establerta ha d’ésser dins dels VUIT (8) dies anteriors o posteriors a la data
inicial, per no alterar les jornades. Els partits de la última jornada només es podran avançar.
12.2. En cas que dos equips no es posin d’acord per a un canvi de data de partit, la Federació té la
capacitat de decidir QUAN es juga aquest partit, o d’ ANUL·LAR-LO si no es troba cap altra
solució.

13. LLICÈNCIES FEDERATIVES.
13.1. Tots els club participants en competicions de la temporada 2017-2018 hauran de tramitar les
llicències federatives 2017/2018 dels seus esportistes, tècnics i delegats.
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14. PARTICIPACIÓ DE TÈCNICS EN LLIGUES, COPES I CAMPIONATS DE CATALUNYA.
14.1. Registre d’entrenadors.
Cada club haurà d’omplir el formulari de Registre de tècnic que trobareu a l’enllaç
http://www.natacio.cat/cat/arxiu/veure/2409 Caldrà incloure el número del ROPE (Registre
Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya) i el perfil professional d’aquest registre.
D’acord amb el que estableix de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’Exercici de les Professions de
l’Esport.
14.2. Participació de tècnics.
Per poder participar en els Campionats, Lligues o Copes de Catalunya, els tècnics hauran de
disposar de la titulació o de les competències professionals requerides per a cada categoria,
segons quadre adjunt:

NATACIÓ

WATERPOLO

NATACIÓ
SINCRONITZA
DA

SALTS

Requereix registre com a
Tècnic Esportiu de base de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Natació (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Natació
(nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic Esportiu de base de Waterpolo (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Waterpolo (nivell
2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Natació
(nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic Esportiu de base de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de N. Sincronitzada
(nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de N.
Sincronitzada (nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic Esportiu bàsic de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Salts (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Salts (nivell
3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Categories
Prebenjamina, Benjamina i
Alevina
Prebenjamina, Benjamina i
Alevina
Infantil,
Junior,
Absolutes
Benjamina, Alevina i Infantil
Cadet, Juvenil i Absoluta

Prebenjamina, Benjamina i
Alevina
Prebenjamina, Benjamina i
Alevina
Infantil,
Junior,
Absolutes

Categories E, D i C
Categories E, D, C, B i A
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15. INSCRIPCIONS.
15.1 La inscripció dels clubs a Campionats i competicions organitzades per la Federació, es farà per
escrit amb el model oficial, i haurà d’anar signat pel Secretari del club i segell de l’entitat, dins
de la data de finalització de la mateixa.

16.

EQUIPS A i B.

16.1 Per a qualsevol categoria de competició, tots els clubs que disposin d’equip A i B hauran
d’enviar la relació de jugadors de cada equip a les oficines de la Federació Catalana de
Natació, amb al termini indicat a cada document oficial, signat pel secretaria del club i segell de
l’entitat.
16.2 Tots els clubs que tinguin equip “B”, es reglamentaran per l’article 47 del Reglament Esportius
de Competicions de la FCN.

17. PARTICIPACIÓ.
17.1. Els esportistes menors de 18 anys (any 2001 i anteriors) que tinguin llicència per un determinat
club per a participar en categoria juvenil o cadet, podran participar, a més, amb un altre club
diferent en categoria absoluta. Això requerirà l’acord entre els dos clubs implicats, que adoptarà
la forma de cessió, i que haurà de ser comunicat a la FCN. Aquesta procedirà a la inscripció de
la relació de jugadors habilitats per a participar en cada una de les categories i partits un cop
s’hagi rebut l’acord de cessió d’esportistes.

18. PROCEDIMENT DISCIPLINARI ESPECIAL PER A LES COMPETICIONS EN RÈGIM DE
CONCENTRACIÓ.
18.1 Els procediments disciplinaris per a les infraccions de les regles del joc o la competició, o de la
conducta esportiva, quan requereixin la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per raó
del desenvolupament normal d’una competició per concentració, es poden tramitar pel present
procediment.
18.2 El procediment s’inicia mitjançant l’acta del partit o la prova i mitjançant el corresponent annex,
que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser subscrita per l’àrbitre o qui
estigui oficialment encarregat d’aixecar-la.
18.3 Els interessats, dintre del termini de dues hores següents al moment en què els és lliurada
l’acta i l’annex, poden formular per escrit, les al·legacions o les manifestacions que, en relació
amb els fets imputats a l’acta o l’annex, considerin convenients a llur dret i poden, dins el
mateix termini, proposar o aportar també, si escau, les proves pertinents per a demostrar llurs
al·legacions, si tenen relació amb els fets imputats.
La formulació de les al·legacions, manifestacions o la proposició de proves, s’haurà de dur a
terme mitjançant escrit presentat presencialment als oficials de la competició designats per la
Federació Catalana de Natació o bé, mitjançant correu electrònic a la direcció
waterpolo@natacio.cat

Temporada 2018-2019

Normativa WP_01
01.10.2018
p 8 de 8

Un cop transcorregut l’esmentat termini, s’haurà d’entendre finalitzat el tràmit d’audiència i tot
escrit que es presenti amb posterioritat serà considerat extemporani.
Seran considerats interessats en el procediment, aquelles persones i entitats en les quals una
estimació en l’objecte de la pretensió produeixi una repercussió immediata en la seva esfera
jurídica personal, tot produint-se un benefici o l’eliminació d’un perjudici.
18.4 Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la qual es requereix l’auxili de
l’òrgan competent per a resoldre l’expedient, aquest, abans de dictar la resolució pertinent, si
estima procedent la pràctica de la prova, ha d’ordenar que es practiqui i ha de disposar el que
calgui perquè es porti a terme al més aviat possible.
18.5 Si no es practiquen proves o un cop practicades les admeses o transcorregut el termini
establert per a practicar-les, l’òrgan competent dictarà la resolució en què, de manera succinta,
expressarà els fets imputats, els preceptes infringits i els que habiliten la sanció que s’imposi. Si
els interessats han demanat la pràctica de proves i l’òrgan ho considera improcedent, s’han
d’expressar en la mateixa resolució els motius de la denegació de les proves.
18.6 La resolució a què fa referència l’article anterior s’ha de notificar als interessats, amb expressió
dels recursos que s’hi puguin formular en contra i del termini per a interposar-los.
L’òrgan competent notificarà la resolució sempre abans de la disputa del següent partit que
l’interessat pogués disputar a la competició per concentració de que es tracti.
La notificació podrà fer-se tant personalment, com per correu electrònic dirigit a la direcció de
l’interessat, o del seu club, que consti en els arxius de la Federació Catalana de Natació.
18.7 Per tot allò que no es prevegi en aquesta normativa, s’estarà a les disposicions del Reglament
Disciplinari de la Federació Catalana de Natació.

