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NORMATIVA DEL TORNEIG DE WATERPOLO
HABAWABA 2018

ALEVÍ

DATES:

27, 28 i 29 de desembre de 2018.

LLOC:

CN Sabadell, Can Llong

OPEN TURBO CHRISTMAS CUP

c/ Budapest, 1 – 08206 SABADELL
PISCINA:

4 camps en piscina de 50 m. x 25 m.

EDATS:

U12 - 2007-2008 femení i masculí

1. PARTICIPACIÓ.
Aquest torneig està obert a tots els equips de waterpolo de categoria alevina (nens i nenes
nascuts/des els anys 2007 i 2008).
La competició es durà a terme en categories mixta i femenina.
Cada club podrà participar amb un sol equip a cada categoria.
El torneig és Open, per tant, està oberta la participació a equips d’altres federacions territorials
de l’Estat així com a equips estrangers.
El format del torneig està constituït per tenir un màxim de 24 equips per a la competició mixta
i 16 equips per a la competició femenina.
La participació estarà directament lligada a l’ordre d’inscripció, els primers equips inscrits
seran els que prenguin part en aquest torneig.
La participació d’equips Catalans està garantida amb 12 places reservades com a mínim en la
competició mixta i 8 equips en la competició femenina, sent factible la participació de més
equips en funció de la participació estatal i internacional.
•

En cas de tenir més participants als horaris podrien variar.

2. INSCRIPCIONS.
Inscripcions:
Per a participar a la competició s’haurà d’abonar al club organitzador la quantitat de
175 € en concepte de drets d’inscripció. El pagament es farà mitjançant transferència
bancària al número de compte corrent BANC SABADELL 0081 5154 21 0001988006 i
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enviant justificant de la mateixa al correu cgarcia@nataciosabadell.cat abans del 21 de
desembre del 2018.
Les inscripcions hauran de realitzar-se amb els formularis oficials d’inscripció que
trobareu a la web www.aquatics.cat a la secció waterpolo/ Turbo Christmas Cup o en
el següent enllaç: http://www.aquatics.cat/waterpolo/Christmascupwp/alevina18-19
Els formularis de pre-inscripció hauran d’estar a la Federació Catalana de Natació
abans de les 14:00h del dia 17 de novembre de 2018 a waterpolo@natacio.cat, no sent
acceptades inscripcions posteriors a la data especificada.
La Federació Catalana de Natació publicarà el llistat provisional d’equips participants el
dia 20 de novembre de 2018 i el definitiu el dia 22 de novembre de 2018.
Documentació dels equips:
Per tal de tancar el procés de documentació, es requerirà als equips participants que
lliurin a la Federació Catalana de Natació a waterpolo@natacio.cat el formulari
d’inscripció final abans de les 14:00h del dia 1 de desembre de 2018:
•
•
•

Fotografia de l’equip.
Relació nominal dels jugadors i staff tècnic durant el torneig.
Palmarès de l’equip.

•

Logo del club

•

Aquesta informació es obligatori enviar-la per al funcionament de la
competició.

LÍMIT PRE-INSCRIPCIÓ
LLISTAT PROVISIONAL D’EQUIPS
LLISTAT DEFINITIU D’EQUIPS
LÍMIT D’INSCRIPCIÓ FINAL

Data
17/11/2018
14:00h
20/11/2018
22/11/2018
25/11/2018
14:00h

–

–

3. ELS EQUIPS
•

Els equips estan compostos d’un màxim de 15 jugadors, inclosos 6 jugadors a l’aigua (5 +
porter) i 9 reserves. El mínim de jugadors per equip serà de 9.

•

L’edició 2018 de l’Open Turbo Christmas Cup HaBaWaBa 2018 estarà oberta a:
o

Jugadors/es menors de 12 anys (12U) nascuts al 2007 i següents.
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4. RELACIÓ DE PARTICIPANTS.
En el 1r partit de la competició del que formin part els equips s’haurà de deixar la següent
relació de representants de l’equip a la taula arbitral:
•
•
•

Relació de jugadors participants.
Nom de l’staff tècnic.
Nom del Delegat que actuarà com a auxiliar a la taula.

5. REUNIÓ TÈCNICA.
La reunió tècnica es durà a terme a les instal·lacions del CN Sabadell per a recordar
tots aquells aspectes tècnics referents a la normativa específica de la competició. En
aquesta reunió hi hauran d’estar presents OBLIGATÒRIAMENT un tècnic o delegat per
equip, així com un representant dels àrbitres del torneig i membres de l’organització.
Competició mixta:
Competició femenina:

27 de desembre de 2018, 10:00h
28 de desembre de 2018, 9:45h

6. CAMP DE JOC
•
•
•
•
•
•

Les dimensions del camp són de 20 metres de llargada per 12,5 metres d’amplada.
L’àrea de penal està situada als 4 metres (senyal groga).
El fora de joc està situat a 2 metres (senyal vermella).
Les dimensions de les porteries són de 2,15 metres per 0,75 metres
Es jugarà amb Pilota Núm. 4 (júnior).
Les pilotes de partit seran proporcionades pel patrocinador tècnic de l’event.

7. TEMPS DE JOC
•
•
•
•

Cada partit consta de 2 períodes de 10 minuts cada un , amb un interval de descans de
2 minuts entre cada període.
El cronòmetre s’atura sol en els següents casos: després de gol, al senyalitzar un penal,
per lesió o en cas d’alguna incidència amb el camp de joc.
A les semifinals i finals, el temps s’aturarà després de cada gol i els entrenadors
tindran dret a 1 temps mort d’1 minut a cada part.
L’equip en possessió de la pilota no té límit de possessió (per tant, no hi haurà límit de
30’’).

(*) En referència al punt anterior, l’àrbitre pot decidir canviar la possessió de la
pilota si hi ha voluntat clara de perdre el temps o passivitat a l’atac.
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8. REGLAMENT DE JOC
Es jugarà aplicant el reglament de la FINA actual amb les següents modificacions:
•

Durant el partit i en igualtat numèrica, un atacant no pot estar en estàtic dins de l’àrea de
4 metres durant més de 5 segons (falta en contra).

•

El temps d’escalfament serà de 10 minuts.

•

Els equips hauran d’estar 10 minuts abans de l’hora de l’escalfament del partit preparats,
en la zona de camp que els toqui.

•

El jugador que cometi 4 expulsions no pot seguir al camp. El jugador que cometi un
acte de brutalitat, joc violent o que no respecti als jugadors contraris, als
seuspropis companys, àrbitre o auxiliars, serà expulsat i substituït d’immediat.
Aquest jugador, a més, serà sancionat de forma disciplinària en base a la gravetat
de la infracció.

•

El jugador expulsat pot retornar immediatament al camp de joc (a excpeció de
brutalitat, joc violent o falta de respecte), reingressant des de la zona de
reentrada,situada davant de la seva pròpia banqueta I delimitada per una surada
vermella.

•

En qualsevol moment del joc, un jugador pot ser substituït deixant el camp de joc
perla seva zona de reentrada. El substitut pot ingressar al camp de joc des de la
mateixa zona tan aviat com el jugador substituït estigui ben visible dins la zona
d’expulsió.

•

Durant el partit, amb els dos equips en igualtat numèrica, la defensa en zona no
està permesa. La falta resultant a aquesta situació s’anomenarà “falta de zona”.

•

El jugador que romangui en defensa en zona (protegint una àrea de joc) serà expulsat, a no
ser que això succeeixi immediatament després de que el jugador hagi comès una falta
ordinària i estigui realitzant una ajuda activa a un altra oponent. Tan aviat com l’oponent
hagi passat la pilota a un company, el defensor ha de tornar a la defensa en pressing.
No està permès el xut després de falta en cap cas.
El porter només pot ser substituït Durant les següents fases del joc:

•
•

* Després d’un gol.
* A l’interval entre els períodes de joc.
* En cas d’interrupció del joc en cas de lesió i amb el consentiment de l’àrbitre.
* El jugador que reemplaci al porter haurà d’utilitzar un casquet vermell.
•

Tots els jugadors inscrits a l’acta, han de jugar. Si algún equip incompleix la
normative el partite s donarà per perdut.
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9. PUNTUACIÓ
La 1ª Fase es desenvoluparà seguint un Sistema de lligueta.
•
•
•

S’atorgaran tres punts per cada victòria.
En cas d’empat, s’atorgarà 1 punt a cada equip.
L’equip derrotat rebrà 0 punts.

La 2ª Fase, els quarts de final, la semifinal i la final estaran regides per la normativa
següent:
•

Tots els partits hauran d’acabar amb un guanyador. En conseqüència, si un partit
acaba en empat, es jugarà una tanda de 5 penals per equip, seguint la normativa
FINA fins que un equip es proclami guanyador.

Si dos o més equips tenen els mateixos punts a la classificació final de la 1ª Fase,
s’aplicaran els següents criteris per determinar l’ordre de classificació:
•
•
•
•
•

L’equip que hagi obtingut més punts als partits entre ells serà el millor classificat.
L’equip que tingui millor gol average (diferència de gols a favor i en contra) als
enfrontaments entre els dos equips en qüestió serà el millor classificat.
L’equip amb millor gol average general serà el millor classificat.
L’equip que hagi marcat més gols durant la lligueta serà el millor classificat.
Un sorteig determinarà l’equip millor classificat.

10. ELS ÀRBITRES
•

Cada partit serà arbitrat per un col·legiat.

•

Tots els partits del torneig seran dirigits per àrbitres del Comitè Català d’àrbitres
de la Federació Catalana de Natació, mentre que a la taula, anotant en l’acta i
seguint el desenvolupament, hi haurà 2 representants, un de cada club implicat en
el partit.

•

El CN Sabadell, com a club organitzador, disposarà d’un Director de Competició.

•

Es designarà un Comitè de Direcció de Competició format pel Director de
Competició, un Tècnic de la Federació Catalana de Natació i un Entrenador escollit
a l’atzar, per decidir sobre aquelles accions susceptibles de ser sancionades durant
el torneig.

•

El Comitè de Direcció de Competició haurà d’estar present a la Reunió Tècnica.
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11. ENTRENADORS, ASSISTENTS I DELEGATS
•
•

•
•

Únicament l’entrenador i un entrenador assistent o delegat poden sentar-se a la
banqueta. Per tant, dues persones com a màxim podran ser de l’equip tècnic.
Només l’entrenador pot donar instruccions a l’equip i caminar per la vora de la piscina
fins la meitat del camp de joc, mentre el seu equip està en atac. En defensa,
l’entrenador haurà de tornar a la banqueta i en cap cas podrà obstaculitzar el treball
de l’àrbitre.
Durant el torneig, es demanarà que l’entrenador i el seu assistent o delegate utilitzin
l’acreditació distribuïda per l’organització i hauran d’utilitzar l’uniforme del club.
Quan l’entrenador o algun altre membre del staff sigui expulsat serà suspès
automàticament per el següent partit, a no ser que el Comitè Disciplinari decideixi una
suspensió major per la gravetat dels fets.

12. TROFEU FAIR PLAY
•
•
•

•
•

•
•
•

•

El Torneig Open Turbo Christmas Cup HaBaWaBa és un event basat en l’ètica, el
respecte mutu, la integració social i el joc net.
Qualsevol persona involucrada en aquest event (atletes, entrenadors, caps d’equip,
familiars, simpatitzants,...) ha de complir amb aquests valors.
S’ha establert un premi anomenat “Trofeu Fair-Play Open Turbo Christmas Cup
HaBaWaBa”. L’objectiu d’aquest premi es combatre el comportament incorrecte i
encoratjar als participants a comportar-se de manera esportiva.
La secretaria de cada partit farà una avaluació de cada equip i dels seus aficionats.
L’avaluació s’aplica a tots els equips i per a tots els partits del torneig I atorgarà les
següents puntuacions:
* No acceptable: -4, -3, -2, -1 punts
* Acceptable: 0 puntos
* Excel·lent: +4, +3, +2, +1 punt
Ambdues avaluaciones, d’equipo i d’afició, s’haurán de fer constar en l’acta del partit
pel secretari.
Al final del torneig hi haurà dos classificacions que tindrán en compte tots els punts
rebuts a tots els partits.
Per tal que aquest rànquing sigui just i per no penalitzar els equips que en la segona
fase hagin estat eliminats, es calculará el promig, es a dir, el nombre de punts
obtinguts dividit pel nombre
de partits jugats.
En cas d’empat en la classificació per a l’adjudicació del trofeu, hi haurà un sorteig
entre els equipos o aficions igualats a punts, per a decider el guanyador. Aquest
sorteig es farà abans de l’entrega de premis que tindrá lloc en la cerimònia de
clausura. Sempre abans de la cerimònia de premiació des finalistes.
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13. OBSEQUIS I PREMIACIÓ
•

•
•

Hi haurà obsequis per a tots els/les participants:
* Medalla per a tots els/les jugadors/es.
* Obsequi per a tots els/les jugadors/es.
* Acreditació per a tots els/jugadors/es.
Hi haurà Trofeu pels 3 primers equips classificats en categoria mixta i femenina.
Hi haurà Trofeu per l’equip guanyador del Fair Play.

14. COMPETICIÓ
1a Fase:
Competició mixta: Es confeccionarà un quadre amb tots els equips inscrits, que seran
distribuïts en 4 grups (A, B, C i D) amb 3d’ells de 6 i un amb 7 equips.
Els equips englobats en cada grup realitzaran una lliga tots contra tots (5 partits).
Competició femenina: Es confeccionarà un quadre amb tots els equips inscrits, que seran
distribuïts en 4 grups (E, F, G i H) amb 3 equips per grup.
Els equips englobats en cada grup realitzaran una lliga tots contra tots (3 partits).

Fase Final:
Tan per a la competició mixta com per a la femenina, tots els equips classificaran per a Quarts
de Final en funció de la classificació obtinguda en la 1a fase.
En aquesta fase tots els equips, guanyadors i perdedors de les diferents eliminatòries de
Quarts de Final, Semi Finals i Finals jugaran els partits corresponents per a poder establir una
classificació de l’1 al 24 en competició mixta i de l’1 al 12 en la competició femenina.
En cas d’empat es jugarà una tanda de 3 penals. Si continua l’empat es continuaran llançant
fins que un equip falli la ronda.
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PROGRAMA.
Competició mixta.

GRUP A
GRUP B
GRUP C
GRUP D
Dijous 27 desembre
1a FASE
4 Grups (A, B,C i D) amb 6 equips pe grup.
Tots contra tots a 1 volta.
Horari 27 desembre 11:25 a 13.45 hores i 15:30 a 19:00 (Partits cada 35 minuts). (1a, 2a i 3
jornada)
Divendres 28 desembre
Horari 10.35 a 13:30 i 10:00 a 17:55 (Partits cada 35 minuts). (4a i 5è jornada+ 7 del grup A)
Dissabte 29 desembre
FASE FINAL – Lloc 17è al 24è
Lloc 17 al 24
QF 1
09:00 09:35
5A vs 6B
Lloc 17 al 20
SF1
11:55 W QF1 vs W
QF2
12:30
Lloc 17 al 18
16:25 17:00
W SF1 vs W SF2
FASE FINAL - Lloc 9è al 16è
Lloc 9 al 16
QF 5
09:35 10:10
3A vs 4B
Lloc 9 al 12
SF5
12:30 W QF5 vs W
13:05
QF6
Lloc 9 al 10
17:00 17:35
W SF5 vs W SF6
FASE FINAL – Llocs 1r al 8è
Lloc 1 al 8

1/4 Finals
QF 2

QF3

QF 4

5C vs 6D

5B vs 6A
Lloc 21 al 24
SF3

5D vs 6C

SF2

1/2 Finals
SF4

W QF3 vs WQF4 L QF1 vs L QF2
Lloc 19 al 20
Lloc 21 al 22

L QF3 vs L QF4
Lloc 23 al 24

L SF1 vs L SF2

L SF3 vs L SF4

W SF3 vs W SF4

Finals

1/4 Finals
QF 6

QF 7

QF 8

3C vs 4D

3B vs 4A
Lloc 13 al 16
SF7

3D vs 4C

SF6

1/2 Finals
SF8

W QF7 vs WQF8 L QF5 vs L QF6
Lloc 11 al 12
Lloc 13 al 14

L QF7 vs L QF8
Lloc 15 al 16

L SF5 vs L SF6

L SF7 vs L SF8

W SF7 vs W SF8

Finals

1/4 Finals
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11:20 11:55

15:50 16:25
18:10 18:45

QF 9

QF 10

QF11

QF 12

1A vs 2B
Lloc 1 al 4
SF9
W QF9 vs W
QF10
Lloc 1 al 2
W SF9 vs W
SF10

1C vs 2D

1B vs 2A
Lloc 5 al 8
SF11

1D vs 2C

SF10
W QF11 vs
WQF12
Lloc 3 al 4
L SF9 vs L SF10

1/2 Finals
SF12
L QF11 vs L
QF12
Lloc 7 al 8

L QF9 vs L QF10
Lloc 5 al 6
W SF11 vs W
SF12

Finals

L SF11 vs L SF12

Competició femenina.

GRUP E
GRUP F
Divendres 28 desembre
1A FASE
4 Grups (E, F, G i H) amb 3 equips per grup.
Tots contra tots a 1 volta, 3 jornades
Horari de10:00 a 12:55 (Partits cada 35 minuts)
FASE FINAL – Lloc 9è al 12è
Lloc 9 al 12
SF 1
16:45 –
17:20
3E vs 3F

Dissabte 29 desembre
FASE FINAL - Lloc 9è al 12è
Lloc 9 al 10
10:10 W SF1 vs W
10:45
SF2
FASE FINAL - Lloc 1è al 8è
Lloc 1 al 8
QF 1
10:45 11:20
1E vs 2F
Lloc 1 al 4
SF3
15:15 W QF1 vs W
15:50
QF2
Lloc 1 al 2
17:35 W SF3 vs W

GRUP G

GRUP H

1/2 Finals
SF 2
3G vs 3H

Lloc 11 al 12

Finals

L SF1 vs L SF2
1/4 Finals
QF 2

QF 3

QF 4

1G vs 2H

1F vs 2E
Lloc 5 al8
SF5

1H vs 2G

SF4
W QF3 vs
WQF4
Lloc 3 al 4
L SF3 vs L SF4

1/2 Finals
SF6

L QF1 vs L QF2 L QF3 vs L QF4
Lloc 5 al 6
Lloc 7 al 8
Finals
W SF5 vs W
L SF5 vs L SF6
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18:10

SF4

SF6

15. LLICÈNCIES FEDERATIVES.
Tots els equips que participin en el torneig, hauran de tenir tramitades les llicències
federatives per la temporada 2018/2019 de tots els seus esportistes, tècnics i delegat.

16. SANCIONS.
El Comitè de Direcció de Competició tindrà potestat sancionadora en el reglament d’aquesta
competició atenent els següents criteris:
•
•
•

Targeta groga.
.
.
.
2 targetes grogues en un mateix partit.
Targeta vermella. .
.
.

.
.
.

Amonestació.
Expulsió i suspensió d’un partit.
Expulsió i suspensió de dos partits.

•

Targeta vermella directa entrenador

.

Exclusió per tota la resta de Torneig.

NOTES:
 Es prega la màxima puntualitat en el transcurs de la competició en els horaris dels partits
per qüestions organitzatives.
 En el transcurs de la competició, ja que hi ha quatre camps de waterpolo amb quatre
xiulets que poden confondre als joves esportistes i a que també és possible que alguna
pilota passi de camp a camp, us demanem comprensió i col·laboració durant la competició.

