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NOMRATIVA LLIGA CATALANA I TORNEIG DE PRIMAVERA DE WATERPOLO
PER A VETERANS

1. PARTICIPACIÓ
Poden participar-hi jugadors/res de 41 anys (edat a 31 desembre) i anteriors que no estiguin
participant actualment en partits oficials de waterpolo de la temporada 2018-2019. En aquesta
categoria es podran incloure fins a 3 jugadors de la categoria màster de 35 anys com a mínim (edat a
31 de desembre), es a dir nascut l’any 1983 i anteriors.
Tots els participants han de disposar de la corresponent llicència federativa vàlida per a la temporada
2018-2019.
Equips inscrits: UE HORTA, CN MATARÓ, CE MEDITERRANI, GUÀRDIA URBANA, CN MARTORELL i CN
MONTJUÏC

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Grup únic, jugaran per sistema de lliga a doble volta, tant a la Lliga Catalana com al Torneig de
Primavera

3. DATES
Fase

Mes

Lliga
Catalana

Novembre 2018

12, 19 i 26

Desembre 2018
Gener 2109
Febrer 2018

3,10
14, 21 i 28
4 i 11

Març 2018
Abril 2018
Maig 2018

11, 18 i 25
1, 8 i 29
6, 13, 20 i 27

Torneig
Primavera
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4. PARTITS
Tots els partits es desenvoluparan d’acord amb la reglamentació FINA vigent, amb les següents
excepcions:
a.
b.

Els partits constaran de 4 períodes de deu minuts de joc continu.
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 puntuació serà de 3 punts per l’equip guanyador, 2 punts en cas d’empat per cada equip, 1 punt
per l’equip perdedor i 0 punts per a l’equip no presentat i sanció per la no presentació.
Els equips que juguen a casa proveiran de pilotes, casquets, cronòmetres, banderes i resta
d’elements necessaris per a la realització del partit.
Tal com s’especifica a la normativa general de waterpolo, aquell equip que no es presenti al partit en
3 ocasions (continuades o no en el temps) quedarà exclòs de la competició.

5. ARBITRATGE
L’equip arbitral, nomenat pel Comitè Català d’Àrbitres, constarà d’1 àrbitre que dirigirà el joc i
controlarà el temps.
Les despeses d’arbitratge aniran a càrrec entre els dos equips. En cas de no presentació dels àrbitres
nomenats, els delegats dels clubs presents hauran de posar-se d’acord per designar, entre els
assistents a l’encontre, l’àrbitre per permetre la celebració del partit, o bé, en últim cas acordaran
una data per jugar-lo, avisant tot seguit a la secretaria de waterpolo de la FCN.

6. COMUNICACIÓ
L’equip de casa té la 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. 5 MEN

