R E G L AMENT

SPAIN 2018 JULIOL 17-22

HAB AWABA
1. Els equips

1.1. 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.
1.2. L’edició 2018 del Torneig HaBaWaBa Spain
2018 estarà oberta a:
»» Atletes menors de 12 anys (12U) nascuts
al 2006 i següents.
»» Atletes menors de 10 anys (10U) nascuts
al 2008 i següents.

2. Camp de joc

2.1. Les dimensions del camp són de 20 metres
de llargada per 12,5 metres d’amplada.
2.2. L’àrea de penal està situada als 4 metres
(senyal groga).
2.3. El fora de joc està situat a 2 metres (senyal
vermella).
2.4. Les dimensions de les porteries són de
2,15 metres per 0,75 metres
2.5. Pilota Núm.3 (school).
Les pilotes de partit seran proporcionades
per el patrocinador tècnic de l’event.

3. Temps de joc

3.1. Cada partit consta de 2 períodes de 12
minuts cada un , amb un interval de
descans de 2 minuts entre cada període.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. L’equip en possessió de la pilota no té límit
de possessió (per tant, no hi haurà límit de
30’’).
3.5. En referència al punt anterior (3.4), l’àrbitre
pot decidir canviar la possessió de la pilota
si hi ha voluntat clara de perdre el temps o
passivitat a l’atac.

4. Reglament de joc

4.1. 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).
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4.2. 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 seus
propis 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.
4.3. 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 corxera vermella.
4.4. En qualsevol moment del joc, un jugador
pot ser substituït deixant el camp de joc per
la 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.
4.5. 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”.
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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. En tota la resta dels
casos, s’aplica el reglament general de la
FINA.
4.6. No està permès el xut després de falta en
ningun cas.
4.7. 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.

5. Puntuación

La 1ª Fase es desenvoluparà seguint un sistema
de llihueta.

5.1. S’atorgaran tres punts per cada victòria.
5.2. En cas d’empat, s’atorgarà 1 punt a cada
equip.
5.3. L’equip derrotat rebrà 0 punts.
La 2ª Fase, els quarts de final, la semifinal i la
final estaran regides per la normativa següent:
5.4. 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.
5.5. 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.
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»» L’equip que hagi marcat més gols durant
la lligueta serà el millor classificat.
»» Un sorteig determinarà l’equip millor
classificat.

6. Els àrbitres

6.1. Cada partit serà arbitrat per un col·legiat.
6.2. S’assignarà també un secretari per a
realitzar l’acta del partit, el seguiment del
resultat i per controlar el retorn dels
jugadors expulsats, l’entrada dels substituts,
l’expulsió dels jugadors i la tercera falta
personal.
6.3. Un secretari serà l’encarregat de controlar
el temps de joc, els intervals entre els dos
temps i els temps d’espera (quarts de final,
semifinals i finals).
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7. Altres

7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Durant el torneig, es demanarà que
l’entrenador i el seu assistent o delegat
utilitzin l’acreditació distribuïda per l’organització i hauran d’utilitzar l’uniforme del club.
7.4. Durant tots els partits, els jugadors hauran
d’utilitzar els casquets proporcionats per el
Patrocinador Tècnic del torneig.
7.5. 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.

8. Trofeu Fair Play

8.1. El Torneig HaBaWaBa Spain és un event
basat en l’ètica, el respecte mutu, la
integració social i el joc net.
8.2. Qualsevol persona involucrada en aquest
event (atletes, entrenadors, caps d’equip,
familiars, simpatitzants,...) ha de complir
amb aquests valors.
8.3. En un esforç per honorar aquests principis,
Waterpolo Development, associació propietària de la marca HaBaWaBa, ha establert
un premi anomenat “Trofeu Fair-Play
HaBaWaBa”.
8.4. L’objectiu d’aquest premi es combatre el
comportament incorrecte i encoratjar als
participants a comportar-se de manera esportiva.
8.5. La secretaria de cada partit farà una
avaluació de cada equip.
8.6. L’avaluació s’aplica a tots els equips per a
tots els partits del torneig.
8.7. Al final, els equips quedaran classificats a
un rànquing que s’elaborarà tenint en
compte tots els partits del torneig.
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8.8. En cas d’empat a la classificació Fair Play,
no hi haurà desempat i els equips en
qüestió es repartiran la posició.

