
 

 

 

4a Edició  

THINK WP 

Club Natació l’Hospitalet 

Dies 29 i 30 de SETEMBRE de 2018 
A les  Piscines Municipals de 

L’Hospitalet de Llobregat 

COMUNICAT TÈCNIC 

INSCRIPCIONS 

 

 



 

 

 

Dates: 
  Dissabte dia 29 de setembre de 2018 

  Diumenge dia 30 de setembre de 2018 

Horaris:  

  15h00m accés a les instal·lacions 
  15h30m inici competició. 

Categories 

Categoria Infantil: Nascuts/des 2005-2006 

Organització 

El torneig es disputarà en dos camps de (Camp I i Camp II) on es disputaran partits de 

manera simultània. Els camps estaran col·locats de forma consecutiva/a a lo ample de la 

piscina. Entre els dos camps hi haurà una zona habilitada per tal de que la resta d’equips 

puguin escalfar abans de cada partit. 

Cada camp comptarà amb un àrbitre i dos jutges de taula que controlaran el resultat i el 

temps del partit. Entre els dos camps hi haurà la taula del Director de competició que 

s’encarregarà de recollir els resultats i actualitzar al moment les classificacions i els 

quadres. 



 

 

Format de competició 
La competició estarà formada per 10 equips infantils i constarà de dues fases: 

1. Els equips estaran distribuïts en 2 grups de 5. En aquesta primera fase es jugarà una 

lligueta a una volta, quedant una classificació del 1r al 5t per Grup. 

 

Grup 1     Grup 2 

1 Club A      6 Club F 

2 Club B     7 Club G 

3 Club C     8 Club H 

4 Club D     9 Club I 

5 Club E     10 Club J 

 

2. Els primers de cada grup es creuaran per jugar la final, els segons de cada grups per el ¾ 

lloc, els tercers de cada grup per el 5/6 lloc, el quarts de cada grup per el 7/8 lloc i els 

cinquens de cada grup per el 9/10 lloc. 

 

Reglament 
 Es jugarà 2 parts de 10 minuts a temps corregut. 

 Es podrà llançar de 5m en qualsevol moment. 

 En cas d’empat tant en la fase de grups com en les eliminatòries es procedirà al 

llançament d’una tanda de 3 penals per a cada equip. 

 En la fase de grups es donarà 2 punts per victòria i 0 punts per derrota. 

 Per a la resta, s’aplicarà el reglament oficial FINA. 

Horaris 
1ª Sessió (Dissabte tarda) 

HORA GRUP CAMP  1 CAMP 2 

15:30 1 A vs B C vs D 

16:00 2 F vs G H vs I 

16:30 1 A vs E B vs C 

17:30 2 J vs F G vs H 

18:00 1 D vs E A vs C 

18:30 2 I vs J F vs H 

19:30 1 B vs D A vs E 

20:00 2 G vs I F vs J 

 



 

 

 

 

2ª Sessió (Diumenge tarda) 

HORA GRUP CAMP 1 CAMP 2 

15:30 1 B vs E C vs A 

16:00 2 G vs J H vs F 

16:30  9/10 7/8 

17:00  5/6 3/4 

17:30  FINAL  

18:00 Entrega de trofeus. 

 

 

 

Inscripció i Pagament 
 

 La inscripció es realitzarà a traves del document adjunt “INSCRIPCIO WPTHINK 2018”. 

 La data límit d’inscripció es el 07 de setembre de 2018 a les 18h. 

 Les inscripcions es tancaran amb els 10 primers equips inscrits. 

 La inscripció al Trofeu tindrà un cost de 10€ per jugador. 

 El pagament es realitza per transferència al num. de compte ES08 2100 0039 9701 0628 0607, amb el 

concepte WPTHINK + NOM DEL CLUB. 

 Envieu justificant de pagament a esportiva@cnlh.es 

 Seguiu les instruccions del document d’inscripció. 
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Estància i dietes 
 

El Club Natació L’Hospitalet us posarà en contacte si us es necessari amb apartaments u hotels 

segons les vostres necessitats. 

Igualment al Bar “La Piscina” del nostre Club us ofereix els menús tant per esportistes com per a 

seguidors. 

 

Trofeus i premis 
 

Tots els esportistes rebran un pack de benvinguda amb obsequis. 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat entregarà un trofeu als equips classificats en 1a, 2a i 3a 

posició a mes a mes també hi haurà medalles commemoratives per a tots els participants 

gentilesa de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

Els jugadors nominats com “Millor Jugador del Torneig” i “Millor Porter del Torneig” rebran un 

trofeu commemoratiu.  

També hi haurà sorteigs per als assistents i esportistes, 

 

 



 

 

Inscripció 

IV Torneig Waterpolo Think CNLH 
Categoria: Infantil (2005-2006) 

Per formalitzar la inscripció al IV Waterpolo Think CNLH, caldrà fer-ho per escrit via 

correu electrònic a la direcció esportiva@cnlh.es amb l’assumpte INSCRIPCIÓ 

WPTHINK CNLH adjuntant: 

 El justificant de pagament que correspongui a la quota d’inscripció. El pagament 

es realitzarà mitjançant transferència bancària al número de compte: 

 

o IBAN: ES91-2100- 0039 9701 0628 0607 

o amb el concepte: WPTHINK + nom del club 

 

 Relació de jugadors i equip tècnic 

 Autorització dels Drets d’Imatge dels jugadors i Equip Tècnic 
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Imprès d’inscripció 

DADES d’ INSCRIPCIÓ: 
Nom del Club: ____________________________________ 
1r Entrenador:  ____________________________________ 

2n Entrenador: ____________________________________ 
Delegat:  ____________________________________ 

 

Relació Jugadors: 

Nº Nom Cognoms Any 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Autorització dels drets d’imatge 

Amb la següent firma, el sotasignat autoritza a la organització del torneig a 

utilitzar la imatge del nen/a en reproduccions gràfiques (fotografies i/o vídeos) en la 

difusió del torneig. 

Aquesta autorització tindrà validesa sempre i quan no es faci amb finalitats 

monetàries o afecti o vulneri la dignitat del propi torneig i/o del participant. 

 

Club: _________________________________________________ 

 

Nom Cognoms Edat Nom Tutor/a Signatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

     

     

     

     

     

     

 

*Al signar esteu donant el vostre consentiment per a l’ús de la imatge (Llei 

1/1982, 5 de maig) del vostre fill/a, tutelat/da, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge per a ser difosa en pàgines web, filmacions 

destinades a la difusió pública, i fotografies per a revistes o publicacions relacionades 

amb l’esport que practica i/o el Club Natació l’Hospitalet. 

 


