
II TROFEU LLUÍS GIRALT 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

El torneig l’organitza el Club Natació Sant Andreu i es jugarà a la piscina Pere Serrat el 
dia 19 de setembre del 2015, a partir de les 16 hores. 

En el torneig hi prendran part el Club Natació Sant Andreu com a organitzador i dos 
clubs més a criteri de la direcció tècnica. Aquests tres clubs hi participaran amb quatre 
equips, corresponents a les categories INFANTIL MASCULÍ I FEMENÍ, i ALEVÍ MASCULÍ I 
FEMENÍ. 

En cada una de les quatre categories es jugarà un triangular entre els equips 
participants, amb el format de 3 x 1, tots contra tots, en tres partits de dues parts de 
12 minuts a temps corregut cada una. Cada partit atorgarà a cada equip un número de 
punts en funció del resultat i seguint el següent criteri:  

Victòria: 3 punts Empat: 2 punts Derrota: 1 punt 

La classificació final del torneig sortirà de la suma del total de punts que cada club hagi 
aconseguit després de la disputa dels seus vuit partits en totes les categories. En cas 
que hi hagi empat a punts entre dos equips, es tindran en compte els resultats 
obtinguts en els partits jugats entre ells. 

Els partits es jugaran en dos camps de forma simultània, començant i acabant alhora 
cada partit i període, seguint el següent format: 

CAMP 1: INFANTIL MASCULÍ  CAMP 2: ALEVÍ FEMENÍ 

  INFANTIL FEMENÍ       ALEVÍ MASCULÍ 

L’organització s’encarregarà de proporcionar àrbitres per al torneig, de manera que hi 
hagi un àrbitre i un secretari/cronometrador a cada camp i en cada partit. Hi haurà un 
cronometrador general que controlarà el temps dels dos camps, que jugaran de forma 
simultània. 

Per a la disputa dels partits es tindrà en compte la normativa de la Federació Catalana 
de Natació en cada categoria, amb les següents excepcions: 

- No es podran demanar temps morts 
- En categoria infantil, el llençament directe des de 5 metres serà permès durant 

tota la possessió. 
- Com ha quedat dit, els partits tindran una durada de dues parts de 12 minuts 

cadascuna a temps corregut. 


