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NORMATIVA LLIGA CATALANA ABSOLUTA 1a DIVISIÓ MASCULINA.
1. PARTICIPACIÓ.
Poden participar-hi els equips que no hagin superat la fase d’ascens a la 2a Divisió Espanyola i
els que descendeixin d’aquesta. Es completarà aquesta Lliga, fins a un total de 10 equips,
segons la classificació final de la lliga Catalana de la temporada 2017-18.
Equips participants:
CN VALLIRANA, CN RUBÍ “B”, CN BADÍA, CN SANT ADRIÀ “A”, CN POBLE NOU “A”, CN
GRANOLLERS “B”, CN MATARÓ “B”, CN MINORISA “A”, GEiEG i CN BANYOLES.
Els equips que no acompleixin la normativa RFEN (Aspectes Generals punt 3.2.6 i 4.2.8), no
podran disputar aquesta competició, sinó que hauran de participar en la LLIGA CATALANA
ABSOLUTA 2ª ó 3ª DIVISIÓ MASCULINA.
“3.2.6. Los clubes participantes en las Ligas Nacionales de Waterpolo masculinas, estarán
obligados a intervenir en competiciones de, al menos, dos categorías masculinas de edades
inferiores. Los clubes participantes en las Ligas Nacionales de Waterpolo femeninas, estarán
obligados a intervenir en, al menos, una competición de categorías femeninas de edad
inferior.”
“4.2.8. Los clubes participantes en el Campeonato de España 3ª División deberán inscribir en
sus partidos, cualquiera que sea la fase, un mínimo de cinco jugadores nacidos el año 1998 o
posteriores, salvo que acrediten, mediante certificado expedido por su Federación Autonómica
al comienzo de la temporada que tienen dos equipos participando en dos categorías
masculinas de grupos de edad, certificando esa participación con el envío de las actas y su
clasificación cuando finalice dicha competición.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ.
1a FASE:
Jugaran sistema de lliga a doble volta tots contra tots, per un total de 18 partits en 18
jornades.
3.DATES.
Mes
Octubre 2018
Novembre 2018
Desembre 2018
Gener 2019
Febrer 2019
Març 2019

Dia
13, 20 i 27
10, 17 i 24
1, 15 i 22
12, 19 i 26
9 i 23
2, 16, 23 i 30

Temporada 2018-2019
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Aquest calendari és susceptible de canvis depenent del calendari RFEN, el qual es pot veure
modificat pel calendari internacional.
Al final de les 18 jornades:


El primer classificat tindrà dret a jugar la promoció d’ascens a 2ª divisió nacional, tal
com marca la normativa del play off d’ascens a 2ª divisió nacional masculina per a la
temporada 18/19 en el seu punt 1.2 :
o



“Se jugarà con un máximo de 8 equipos con sistema eliminatorio con partidos
de ida y vuelta en cuartos de final y semifinales”.
1. Las 6 ligas territoriales con mayor participación tendrán 1 plaza.
2. Las 2 plazas restantes serà el àrea de WP que las assignarà según los
siguientes criterios:
 Proyectos deportivos de alto interès.
 Territoriales sin representación y con algun equipo de
contrastada competitividad.
 Siguiendo la classificación del punto 1.

Els 2n, 3r i 4t classificats seran els equips que jugaran la fase final del Campionat
d’Espanya de 3a Divisió. En cas que 2 equips catalans juguessin el play off d’ascens a
2ª divisió, podrien jugar aquesta fase final fins el 5è classificat de la lliga Catalana de
1ª divisió. (Aquesta fase final nacional només determinarà els 3 campions zonals de 3ª
divisió, però no dona dret a l’ascens a 2ª divisió nacional).

2a FASE:
Es faran 2 grups: un grup format pels 6 equips millor classificats de la 1a Fase (Grup 1-6) i un
altre (Grup 7-12) format pels 4 equips classificats en les posicions 7è al 10è de la 1a Fase i els
2 equips millor classificats de la 1ª fase de la 2a Divisió Catalana.


En aquesta 2a Fase no podran coincidir equips “A” i “B” del mateix club. L´ordre de
classificació serà correlatiu fins que hi hagi un equip que sí que pugui jugar en el grup
si es donés el cas.

Grup 1-6:
Jugaran sistema de eliminatòries en format Final 6, on els 2 equips millor classificats passaran
directament a semifinals.
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QF1: 3er vs 6è.
QF2: 4t vs 5è.
SF1: 1er classificat vs guanyador QF2
SF2: 2n classificat vs guanyador QF1
Final 1-2: guanyador SF1 vs guanyador SF2
Final 3-4: perdedor SF1 vs perdedor SF2
Final 5-6: perdedor QF1 vs perdedor QF2.
Les eliminatòries seran a doble partit d’anada i tornada jugant el segon partit a la piscina de
l´equip que hagi obtingut una millor classificació a la lliga regular del 1 al 10. En cas d’empat les
eliminatòries es decidiran amb els llançaments de penal.

DATES:
Mes

Dia

Abril 2019
Maig 2019
Juny 2019

27
4, 18 i 25
1i8

Grup del 7è al 12è:
Jugaran sistema de eliminatòries en format Final 6, on els 2 equips millor classificats passaran
directament a semifinals.
QF1: 9è vs 2n classificat de 2a divisió.
QF2: 10è vs 1r classificat de 2a divisió.
SF1: 7è classificat vs guanyador QF2
SF2: 8è classificat vs guanyador QF1
Final 7-8: guanyador SF1 vs guanyador SF2
Final 9-10: perdedor SF1 vs perdedor SF2
Final 11-12: perdedor QF1 vs perdedor QF2.
Les eliminatòries seran a doble partit d´anada i tornada jugant el segon partit a la piscina de
l´equip que hagi obtingut una millor classificació a la lliga regular del 1 al 10. En cas d´empat les
eliminatòries es decidiran amb els llançaments de penal.

3. DATES:

Mes
Abril 2019
Maig 2019

Dia
27
4, 18 i 25
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Juny 2019

1i8

4. SISTEMA DE COMPETICICLASSIFICACIÓ (ASCENSOS I DESCENSOS).


El guanyador del grup del 1-6 serà nomenat Campió de la Lliga Catalana de 1a Divisió
Catalana 2018-19. Tots els equips d’aquest Grup tindran dret a jugar a la 1ª Divisió
Catalana Absoluta per a la temporada 2019/20.



Els 4 primers classificats del Grup del 7-12 seran els equips que es guanyin el dret de
jugar a la 1a Divisió Catalana la temporada 2019/20 (sempre que compleixin els
requisits de la RFEN per jugar aquesta categoria). Els 2 equips restants jugaran la
temporada 2019/20 a la 2a Divisió Catalana.



Si no baixa cap equip català de 2a Divisió Estatal, i en puja un de 3a Divisió Zona
Catalana, l’equip que ocupi la 5a posició del Grup 7-12 també pujaria de manera
directa (sempre que compleixin els requisits de la RFEN per jugar aquesta categoria).



La classificació final de la Lliga Catalana Absoluta (1ª, 2ª i 3ª) vindrà donada per l’ordre
en que quedin els clubs participants en cada un dels grups de la 2a fase (1-6, 7-12, 1318, 19-24 i 25-31).



La classificació final d’aquests grups juntament amb el fet de complir amb la normativa
específica que marca la FCN per a la categoria Absoluta, servirà per la composició de
les 3 divisions de la Lliga Catalana Absoluta per a la temporada 2019-20.

5. PILOTA OFICIAL
Aquest Campionat es jugarà amb pilotes TURBO núm. 5 MAN.
6. TÈCNICS
La titulació mínima per a dirigir partits en aquesta competició per aquesta temporada serà la
de tècnic de Nivell 2 per la FCN.

