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NORMATIVA JORNADES DE WATERPOLO PER A MÀSTERS FEMENINA
1. PARTICIPACIÓ
Poden participar-hi jugadores de 25 anys (edat a 31 desembre), és a dir, nascudes el 1993 i
anteriors que no estiguin participant actualment en partits oficials de waterpolo de la temporada
2018-2019, a excepció de la categoria màsters o veterans.
Totes les participants han de disposar de la corresponent llicència federativa vàlida per a la
temporada 2018-2019.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es jugaran les jornades a dues seus diferents, a la piscina del CN Montjuïc els divendres de 22h a
23h i al CN Sabadell (Carrer Montcada).
Totes les jugadores que vulguin participar, hauran de presentar-se cada jornada marcada en el
calendari a la piscina corresponent.
En funció del número de jugadores que hi hagi cada jornada, es faran diferents equips per poder
organitzar els partits corresponents.

3. DATES
Fase

Mes

CN Monjuic

CN Sabadell
C/ Montcada

Única

Octubre 2018

26

Novembre 2018

23

Desembre 2018

9
14

Gener 2019

11

25

Febrer 2019

8

22

Març 2019

8

22

Abril 2019

5

26

Maig 2019

10

24
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4. PARTITS
Tots els partits es desenvoluparan d’acord amb la reglamentació FINA vigent, amb les
següents excepcions:
•

Els partits constaran de 4 períodes de 10 minuts de joc continuat.

•

b. Les faltes personals (expulsió o penal) es comptabilitzaran però a l’acta del partit no cal
anotar el temps en que s’han comès.
La seu de competició proveirà de pilotes, casquets, cronòmetres, banderes i resta
d’elements necessaris per a la realització del partit.

•

La seu de competició proveirà de pilotes, casquets, cronòmetres, banderes i resta d’elements
necessaris per a la realització del partit.

5. ARBITRATGE
L’equip arbitral, nomenat pel Comitè Català d’Àrbitres, constarà d’1 àrbitre i de jugadores que
controlaran el temps.

6. COMUNICACIÓ
L’equip de casa té l’obligació de trametre l’acta (i annex si n’hi ha) per fax tant bon punt finalitzi el
partit a les oficines de la FCN.

7. PILOTA OFICIAL
Aquest Campionat serà jugat amb pilotes TURBO núm. 4 women

