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NORMATIVA LLIGA CATALANA DE WATERPOLO CADET MASCULINA
1. PARTICIPACIÓ.
Poden participar els jugadors nascuts els anys 2003 i 2004, i edats posteriors.
2. COMPOSICIÓ DE GRUPS
Hi haurà 3 grups, un grup del 1 al 10, un del 11 al 20 i un altre del 21 al 29.
- La composició de grups serà en funció de la classificació final de la lliga catalana

cadet

masculina de la temporada 2017-2018.
1a FASE:
Grup 1-10: CN BARCELONA VISTA, CN ATLETIC - BARCELONETA, LA SIRENA CN MATARÓ, CE
MEDITERRANI, CN SABADELL, CN CATALUNYA, CN RUBÍ, CN MOLINS DE REI, CN SANT ANDREU,
CN TERRASSA
Jugaran sistema lliga a una volta, tots contra tots, per un total de 9 partits en 9 jornades. La
piscina on es jugaran els partits es farà per sorteig.

Grup 11-20: CN BARCELONA VISTA B, CN SANT FELIU, CN GRANOLLERS, UE HORTA, CN
MONTJUIC, LA SIRENA CN MATARO B, CN PREMIÀ, CN MINORISA, CN OLOT, GEIEG/BANYOLES.
Jugaran sistema lliga a una volta, tots contra tots, per un total de 9 partits en 9 jornades. La
piscina on es jugaran els partits es farà per sorteig.

Grup 21-29: CN L'HOSPITALET, CN MARTORELL, CN POBLE NOU, CW SANT ADRIÀ, CN CALDES,
AE SANTA EULALIA, CN PREMIA B, CN VALLIRANA, CN TARRACO
Jugaran sistema lliga a una volta, tots contra tots, per un total de 8 partits en 9 jornades. La
piscina on es jugaran els partits es farà per sorteig.

DATES:
1a FASE

Mes
Octubre 2018
Novembre 2018
Desembre 2018
Gener 2019

Dia
20 i 27
10, 17 i 24
1 i 22
12 i 19
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2a FASE:
Grup 1-6
Els 6 primers classificats de l’1 al 10, jugaran en sistema de lliga a doble volta tots contra tots,
per un total de 10 partits en 10 jornades. Al final d´aquesta 2º fase.


Els 3 primers de la lligueta seran els equips classificats per jugar el Campionat
d´Espanya de la categoria.

Grup 7-14
Els 4 últims equips classificats del grup del 1-10 mes els 4 primers classificats del grup del 1120, jugaran sistema de lliga a doble volta tots contra tots, per un total de 14 partits en 14
jornades.
Els 2 primers classificats al final d´aquesta lligueta seran els equips que s´hauran guanyat el
dret de jugar la Final a 8 del Campionat de Catalunya.
Els 4 primers classificats al final d´aquesta lligueta seran els equips que s´hauran guanyat el
dret a participar al grup del 1-10 de la categoria de la temporada 2019/20.

Grup 15-22
Els 6 últims equips classificats del grup del 11-20 mes els 2 primers classificats del grup del 2129, jugaran sistema de lliga a doble volta tots contra tots, per un total de 14 partits en 14
jornades.
Grup 23-29

Els equips classificats des de la posició 23 fins la 29 del Grup 21-29 jugaran a sistema de lliga a
doble volta, tots contra tots, per un total de 12 partits en 14 jornades.


La classificació final a la Lliga Catalana Cadet dels equips del 7 al 29 vindrà donada per
la posició obtinguda al final de la 2a fase.

DATES:
GRUPS: 1-6
2a FASE

Mes
Febrer 2019
Març 2019
Abril 2019
Maig 2019

Dia
2, 9 i 23
2, 9, 23 i 30
6 i 27
11

GRUPS: 7-14 / 14-22 / 23-29
Mes
2a FASE
Febrer 2019
Març 2019
Abril 2019
Maig 2019
Juny 2019

Dia
2, 9 i 23
2, 9, 23 i 30
6 i 27
4, 11, 18 i 25
1
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3a FASE: (FASE FINAL GRUP 1-6)
Obtinguda la classificació del 1 al 6 a la 2a fase, es realitzarà una eliminatòria per donar la
classificació final de la lliga:
-

Eliminatòria 1r-2n

-

Eliminatòria 3r-4t

-

Eliminatòria 5è-6è

Aquestes eliminatòries es jugaran a doble partit d’anada i tornada, el primer partit a casa del
pitjor classificat i el segon a casa del millor classificat a la 2a fase.
Totes les eliminatòries es resoldran per diferencia de gols i hauran de concloure amb un equip
guanyador.
En cas d’empat es jugarà una tanda de penals segons la normativa vigent de la FINA.
DATES:

3a FASE

Mes
Maig 2019
Juny 2019

Dia
25
1

3. CLASSIFICACIÓ.
- El campió i la classificació definitiva de la lliga catalana vindrà donada finalitzada la tercera
fase (pel grup 1-6) i la segona fase d'aquesta lliga per la resta de grups.
- Els 3 primers classificats del grup 1-6 un cop finalitzada la segona fase, aconseguiran plaça
directa del Campionat d'Espanya de la RFEN.
- *El nombre d'equips amb plaça per participar en els Campionats d'Espanya vindrà
determinat per la normativa RFEN.

4. PILOTA OFICIAL.
Aquest campionat es jugarà amb pilotes TURBO núm. 5.

5. RELACIÓ ESPORTISTES.
En el supòsit de tenir equip A i B amb la mateixa competició,s’haurà d’omplir el full oficial de
relació d’esportistes de la esmentada competició i enviar-lo a la Federació en el termini
indicat.
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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.

