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III Torneig Waterpolo Benjamí CN Poble Nou 
 
 

Dates: 8 i 9 de juny de 2019 

Lloc: Can Felipa (Carrer de Pallars, 277 - Poblenou- ,  Barcelona) 

 
Organització: 

 

• Categoria Benjamí (2009, 2010 i inferiors) 

• 8 equips, dividits en 2 grups (A i B) 

• Total: 24 partits  

• Cada equip jugarà  6 partits al llarg del torneig 

• Desenvolupament: 

• 1ª fase: 2 grups (tots contra tots) – dia 8 de juny 

• Fase final: Quarts de Final, Semifinal i Final – dia 9 de juny 

 

Normativa: 
 

• Els partits es jugaran en camp de 15x12 m.  

• Es podran jugar 2 partits de forma simultània (segons calendari) 

• Els equips estaran formats per un màxim de 14 jugadors.  

• Es jugarà amb 5 jugadors de camp i un porter.  

• Es podran realitzar canvis de casquet per tal de permetre jugar a 

qualsevol jugador de camp en la posició de porter i viceversa. No hi ha 

limitació en el número de jugadors que juguin com a porter durant un 

partit.  

• Es jugaran 2 temps de 12 minuts a rellotge corregut.  

• No hi haurà temps morts.  

• No hi haurà temps de possessió de pilota.  



III Torneig Waterpolo Benjamí CN Poble Nou 
8 i 9 de juny de 2019	

	

2	
	

• El jugador expulsat s’incorporarà immediatament al joc un cop hagi 

arribat a la zona d’expulsió.  

• No hi haurà límit d’expulsions. 

• No estarà permès el llançament directe de falta des de fora de 5 metres. 

Si es produeix, es donarà la possessió de la pilota a l’equip contrari. 

• El penal, es llançarà des dels 4 metres.  

• L’àrea d’influència per xiular penal també serà aquesta. 

• Cada partit ocuparà uns 35’ aproximadament (5’ escalfament, 12’ 1r 

temps, 3’ mig temps, 12’ 2n temps, 3’ cloenda + salutació). No hi haurà 

canvi de porteria (camp) a la mitja part dels partits 

• Dimensió de les porteries: 2 m. x 0,8 m.  

• Mida de la pilota: nº 3 (school).  

• Puntuació: 

• Victoria: 2 punts 

• Empat: 1 punt 

• Derrota: 0 punts 

• En cas que en acabar la 1ª fase, hi hagi un empat de punts en la 

classificació, l’ordre es decidirà per la diferència entre gols a favor i en 

contra del total de partits de la 1ª fase. 

• En cas que un partit de la 2ª fase acabi en empat, es farà una tanda de 

llançament de 3 penals per equip. 

• La resta d’aspectes serà segons la normativa general de waterpolo de la 

RFEN. 

 

Grups: 
 

Grup A     Grup B 
CN Rubí     CN Sant Andreu 

CN Premià     CW Sant Adrià  

CE Mediterrani    CN Barcelona 

CN Montjuic     CN Poble Nou 
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Calendaris de partits: 
 

o 1ª Fase: Dia 8 de juny 
  

	 Piscina	1	 	 Piscina	2	

16:00	 CN	Premià	 CE	Mediterrani	 	 -	 -	

16:35	 CN	Rubí	 CN	Montjuic	 	 CN	Barcelona	 CN		Sant	Andreu	

17:10	 -	 -	 	 CN	Poble	Nou	 CW	Sant	Adrià		

17:45	 CN	Premià	 CN	Rubí	 	 -	 -	

18:20	 CE	Mediterrani	 CN	Montjuic	 	 CN	Barcelona	 CN	Poble	Nou	

18:55	 -	 -	 	 CN	Sant	Andreu	 CW	Sant	Adrià		

19:30	 CN	Premià	 CN	Montjuic	 	 -	 -	

20:05	 CE	Mediterrani	 CN	Rubí	 	 CN	Barcelona	 CW	Sant	Adrià		

20:40	 -	 -	 	 CN	Sant	Andreu	 CN	Poble	Nou	

 
 

o 2ª Fase: Dia 9 de juny 
 

 

	 Piscina	1	 	 Piscina	2	 	

15:00	 1r	Grup	A	 4t	GrupB	 Q1	 -	 -	 	

15:35	 2n	Grup	A	 3r	Grup	B	 Q2	 1r	Grup	B	 4t	Grup	A	 Q3	

16:10	 -	 -	 	 2n	Grup	B	 3r	Grup	A	 Q4	

16:45	 Perdedor	Q1	 Perdedor	Q2	 SF1	 -	 -	 	

17:20	 Guanyador	Q1	 Guanyador	Q2	 SF2	 Perdedor	Q3	 Perdedor	Q4	 SF3	

17:55	 -	 -	 	 Guanyador	Q3	 Guanyador	Q4	 SF4	

18:30	 Guanyador	SF1	 Guanyador	SF3	 F2	(5-6)	 Perdedor	SF1	 Perdedor	SF3	 F1	(7-8)	

19:05	 Guanyador	SF2	 Guanyador	SF4	 F4	(1-2)	 Perdedor	SF2	 Perdedor	SF4	 F3	(3-4)	

19:40	 Entrega	de	premis	


