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RECULL NOVES NORMATIVES WP. 
 
Aprovades a la darrera Conferència FINA a Hangzhou (Xina), FINA Extraordinary Technical Waterpolo Congress. 
 
NORMES MODIFICADES. 
 
WP. 20.15 – 21.14 
El/la cronometrador que controla el temps de possessió, haurà de canviar el crono a 20 segons quan la 
pilota es posa en joc després d’un córner, rebot (sense canvi de possessió) i després d’expulsió. 
 
TWPC Comentaris: 
• Si es concedeix un córner la possessió s’ha de canviar a 20” 
• Si després de llançament amb rebot l’equip atacant es fa amb la possessió, s’ha de canviar a 20” 
• Si després de llançament amb rebot l’equip defensor es fa amb la possessió, s’ha de canviar a 30” 
• La possessió s’ha de canviar a 20” després d’assenyalar un penal. 

§ Si el penal es falla i l’equip llançador agafa el rebot s’ha de canviar a 20” 
§ Si el penal es falla i l’equip defensor agafa el rebot s’ha de canviar a 30” 
§ Si el penal es marca s’ha de canviar a 30” 

• Al darrer minut del joc en cas de penal, l’entrenador/a pot triar si llençar el penal o tenir una nova 
possessió que en aquest cas serà de 30” 

• Després d’un llançament i que la pilota surti pels laterals i hagi estat tocada pel porter/a la nova 
possessió serà de 20” 

• La possessió serà de 30” després de neutral. 
• Després d’una expulsió, el temps de possessió serà de 20”, excepte si quedaven més de 20” de 

possessió al moment de produir-se l’expulsió. L'equip atacant no perdrà temps com a conseqüència 
de l'exclusió, ni tampoc l'equip infractor per beneficiar-se de la reducció del temps de possessió. 

• Si existeix una doble expulsió el temps de possessió no es reiniciarà. Continuarà el mateix. 
• Si un defensor/a enfonsa la pilota, la possessió s’haurà de reiniciar en 20”, excepte si hi ha més temps 

de possessió. 
 
WP-19.1 - WP. 20.1 
Un tir lliure s’haurà de posar en joc des del lloc on es troba la pilota (no des del lloc de la falta), excepte 
quan la pilota es trobi dintre de l’àrea de 2 metres. 
 
TWPC Comentaris: 
• Aquest canvi s’entén per afavorir la velocitat mitjançant la no necessitat de tornar la pilota al lloc de 

la falta. 
• Per qualsevol tir lliure dintre de 2 m. El jugador/a haurà de moure’s amb la pilota fins els 2 m. 

 
Nota: La senyal que ha d’utilitzar l’àrbitre per indicar un possible llançament per falta fora de 6 m, és 
aixecar un braç en alt. 
 
TWPC Comentaris: 
• Quan l’àrbitre fa la senyal, aquesta indica que el llançament de 6 metres és correcte. 
• Si l’àrbitre no fa la senyal, el llançament no està permès. A causa que: o la pilota o la falta han estat 

dintre 6 metres, o totes dues. 
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WP. 17.2 – 18.2 
Un/a jugador/a que posi la pilota en joc després de córner podrà llençar directament a porteria, nedar amb 
la pilota i llençar a porteria o passar, o fer una passada a un/a company/a.  
 
TWPC Comentaris: 
• El/la jugador/a que posa la pilota en joc, no ha de tindre restriccions en fer accions, inclòs el 

llançament. 
• Després de córner i una vegada el/la jutge/essa de gol li dóna la pilota, el llançament directe està 

permès, inclús després de posar la pilota en joc el jugador pot amenaçar, llançar o nadar i llançar. 
 
WP. 5.6 
Les substitucions es podran fer per la zona de re-entrada o en qualsevol lloc entre la línia de gol i el centre 
del camp (Zona lateral – “Flying Substitutions”) 
 
TWPC Comentaris: 
• No existeixen límits al número de substituts/es que un equip pot tenir al seu costat de piscina i no 

existeix límit al número de canvis al mateix temps. Aquesta zona no pot utilitzar-se com a zona 
d’escalfament. 

• Un/a substitut/a ha d’entrar sense llançar-se a l’aigua. De la mateixa forma que a la zona de reentrada 
convencional. 

• Els dos jugadors/es que realitzen el canvi, han de “xocar” les mans fora de la superfície de l’aigua 
abans que el substitut pugui entrar. 

• El/la jugador/a que deixa el terreny de joc ha de treure el cap de forma visible, a la zona de “Flying 
Substitutions” abans que el substitut/a pugui entrar. 

• El/la jugador/a substituït/da haurà de nedar pel costat fins arribar darrera de la línia de gol. 
• Les substitucions es poden fer a qualsevol lloc entre la pròpia línia de gol i la meitat del camp a 

qualsevol moment del partit. 
• No es poden fer canvis des del moment de la concessió d’un penal i la seva execució. En el cas de 

lesió, o quan un jugador/a expulsat/da tingui 3 faltes personals. La substitució només serà permesa 
per la zona de re entrada. 

• Qualsevol àrbitre o auxiliar poden assenyalar una infracció d’aquesta regla. Entrada incorrecta (Nou 
22.16 – Vell 21.16) s’ha d’aplicar. 

• Els/les jugadors/es poden estar a la zona de Flying Substitutions un temps raonable. Similar als 
jugadors/es que estan a la zona de re entrada. 

• L’amplada mínima de la Flying Substitutions serà de 0,5 m. 
 
WP. 11.2 
El temps d’interval entre el segon i el tercer període serà de 3 minuts, en lloc de 5 minuts. 
 
WP. 10.1 
S’utilitzaran medis visuals per senyalitzar els darrers 5 segons del període d’expulsió. 
 
TWPC Comentaris: 
• Només s’utilitzarà si està disponible a la instal·lació. 
• Per exemple. Un llum situat al crono de possessió a prop de les banquetes dels equips i sobre la taula 

dels auxiliars de color verd per indicar l’expulsat pot re entrar. El sistema ha d’estar integrat amb el 
cronometratge. 
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WP. 14.3- 15.3 
Un gol podrà aconseguir-se en un llançament directe concedit fora de 6 metres o després de fintar o posar 
la pilota a l’aigua i nedar amb ella. 
 
Nota. Quan el jugador/a no llença directament, en primer lloc s’ha de posar en joc la pilota tal i com diu el 
reglament (Veure WP. 16. Figura1 i 2) abans d’amenaçar i driblar. 
 

 
 
TWPC Comentaris: 
• Tots dos. Pilota i falta han d’estar fora de 6 metres. 
• Si la pilota està dintre de 6 m, el/la jugador/a no pot llançar. 
• Si la falta es produeix dintre de 6 m i la pilota queda fora, el/la jugador/a no pot llançar. 
• Si la pilota i la falta, totes dues, son fora de 6 m, el/la jugador/a pot triar si llançar immediatament o 

posar la pilota en joc de forma visible. 
• Després de posar la pilota en joc de forma visible, el/la jugador/a pot amenaçar, llançar o nadar i 

llançar. 
• Després de posar la pilota en joc de forma visible, el/la jugador/a defensor pot atacar al/la jugador/a 

amb la pilota. 
• Posar la pilota en joc de forma visible, significa que la pilota ha de deixar la mà del jugador/a amb la 

pilota. (Veure WP. 16, figura 1 i 2) Passar la pilota de forma visible d’una mà a l’altre es considera 
posar la pilota en joc. 

• Llançaments directes després d’intervals. 
§ Després d’interval no es permet llançament directe a gol. 
• Quan un/a àrbitre demana la pilota, per canvi de casquet, lesió o qualsevol altre qüestió, es 

considera interval. Després que la situació és solucionada i la pilota retorna a un/a jugador/a, 
no està permès el llançament directe a porteria d’acord amb les regles. 

• Malgrat això, quan la pilota es retorna a un/a jugador/a que llença un córner, una falta fora 
dels 6 m, o després d’una aturada per substitució de casquet, lesió o qualsevol altre qüestió,  
després de posar la pilota en joc podrà llançar a porteria, amenaçar, nadar i anotar. 

 
WP 14.2 – 15.2 
El/la porter/a podrà nedar i tocar la pilota més enllà de la línia de mig del camp. 
 
TWPC Comentaris: 
• El/la porter/a ara pot passar la línia de mig de camp i llançar la pilota, des de qualsevol lloc, en lloc 

de passar-la. 
• El/la porter/a perd els seus privilegis fora de la línia de 6 m. 
• Durant la tanda de penals, els respectius entrenadors/es hauran de donar nom dels 5 llançadors/es i 

el/la porter/a. El/la porter/a podrà ser un dels llançadors/es. 
• El/la porter/a podrà ser substituït/da durant la tanda de penals en qualsevol moment pel porter/a 

suplent, en funció de porter/a. En canvi no podrà canviar-se si és un dels llançadors/es. 
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WP. 12.1 – 13.1 
Cada equip podrà sol·licitar 2 temps morts d’1 minut de duració en qualsevol moment del joc, excepte 
després de penal. 
 
TWPC Comentaris: 
• Poden ser demanats en qualsevol moment per l’equip en possessió de la pilota. 
• Poden ser demanats al mateix període de joc i fins i tot seguits. 
• No hi ha restriccions de quan un equip pot demanar el temps si te la possessió. 
• Un equip no pot demanar temps mort després que es concedeix penal. 

 
 
NOVES NORMES. 
 
1. Dintre de l’àrea de 6 metres, quan un/a jugador/a està nedant amb la pilota o la té agafada amb la mà 

i és atacat/da per darrere durant un intent de llançament, es concedirà penal. 
 
TWPC Comentaris: 
 

DINTRE DE 6 m GOL PROBABLE i INTENCIÓ D’ANOTAR. 
 
• Si un/a jugador/a atacant amb la intenció de llançar amb la posició guanyada al defensor/a es mou 

cap a la porteria, el defensor/a no està autoritzat a cometre falta sense cometre potencialment penal. 
• Aquesta acció significaria disminuir la possibilitat de gol probable i cometre una infracció (Nou WP 

23.2 – Vell WP 22.2) 
• La única opció del defensor/a des de darrera és tenir contacte amb la pilota. 
• Això elimina la decisió de l’àrbitre de no xiular faltar perquè l’atacant tenia la pilota a la mà. 
• L’àrbitre haurà de endarrerir la seva decisió si el/la jugador/a pot finalitzar la seva acció. 
• Si el/la jugador/a no pot finalitzar, l’àrbitre haurà d’aplicar aquesta regla. 
• Quan un/a jugador/a atacant està davant de la porteria amb la pilota a la mà sobre l’agua i el/la 

porter/a enfonsa la mà i conseqüentment la pilota també, aquesta acció és correcte, ja que l’ataca des 
de davant. No s’ha de xiular penal. Falta ordinària a favor del porter/a és la decisió correcta. 

 
 
2. La responsabilitat de demanar temps mort serà dels equips amb un polsador a la banqueta. 
 
TWPC Comentaris: 
• La intenció és eliminar els jutges de temps mort a prop de la banqueta i donar la responsabilitat als 

equips. 
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3. Existirà el GVMS (Game Video Monitoring System). S’utilitzarà per: 
• Determinar possibles faltes de brutalitat o joc violent. 
• Determinar la situació de gol o no gol. 

 
TWPC Comentaris: 
• La utilització serà determinada per TWPC i existirà un protocol de utilització durant el partit i hi 

haurà d’existir un sistema adequat a la instal·lació. 
 

• La proposta és per tal de poder sancionar amb retroactivitat accions de joc violent no sancionades 
pels àrbitres durant el joc. 

• El resultat del partit no ha de canviar-se. 
• Per exemple, una vegada revisat el partit, si el TWPC determina que hi ha un incident que ha de ser 

sancionat, s’aplicarà una sanció de igual forma que si haguessin estat els/les àrbitres. Mínim 1 partit. 
• El resultat del partit no ha de canviar-se. Però l’equip haurà de jugar amb un/a jugador/a menys 1 

partit en cas d’un partit de sanció, o més si la suspensió es major. 
• El TWPC pot examinar un vídeo per iniciativa pròpia. 
• El TWPC ha de comunicar la seva decisió de suspendre o no un/a jugador/a abans del següent partit. 

 
S’utilitzarà un sistema d’àudio de comunicació entre els/les àrbitres del partit. 
 
TWPC Comentaris: 
• Cada àrbitre haurà de tenir un auricular per la comunicació entre ells. 
• El/la delegat/da haurà de tenir també un auricular, però només per rebre informació per la taula de 

auxiliars i proporcionar clarita. 
 


