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NORMATIVA XI CAMPIONAT CATALUNYA “OPEN” MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES
1. DATA

4 de Juliol de 2020

2. LLOC

Port de Barcelona – Moll de Bosch i Alsina (Barcelona)

3. CATEGORIES

20+
25+
30+
35+
40+
45+
50+
55+
60+

Masculina
1996-2000
1991-1995
1986-1990
1981-1985
1976-1980
1971-1975
1966-1970
1961-1965
1956-1960

Femenina
1996-2000
1991-1995
1986-1990
1981-1985
1976-1980
1971-1975
1966-1970
1961-1965
1956-1960

65+
70+
75+
80+
85+
90+
95+
100+

Masculina
1951-1955
1946-1950
1941-1945
1936-1940
1931-1935
1926-1930
1921-1925
1916-1920

Femenina
1951-1955
1946-1950
1941-1945
1936-1940
1931-1935
1926-1930
1921-1925
1916-1920

4. PARTICIPACIÓ
La participació està oberta a tots els esportistes, que tinguin l´edat compresa en alguna de les
categories per grups d´edat màster per a la temporada 2019/2020.

4.1. CLUBS AFILIATS A LA FCN
Tots els nedadors/es participants hauran de tenir en vigor la llicència federativa per l´estament de
màsters i especialitat de natació per la temporada 2019/2020, subscrita per un club afiliat a la FCN,
per l´estament màsters, en la especialitat de natació. Cada Club podrà participar amb els nedadors/es
que vulgui en les diferents categories.
4.2. CLUBS AFILIATS A D´ALTRES FEDERACIONS TERRITORIALS DE NATACIÓ FORA DE CATALUNYA
Podran participar aquells nedadors que pertanyin a clubs d´altres federacions territorials o estatals de
natació, sempre i quan acreditin la llicència federativa per a la temporada 2019/2020 per la seva
federació de natació en vigor, en l´estament màsters i la especialitat de natació. Cada Club podrà
participar amb els nedadors/es que vulgui en les diferents categories.
4.3. La distància a nedar serà de 5 Km per totes les categories d´edats.
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5. INSCRIPCIÓ
5.1. Les inscripcions hauran d’estar a la Federació Catalana de Natació del dia de 19 Juny de 2020
abans de les 12.00 hores (masters@natacio.cat).
No s’acceptaran inscripcions posteriors a les rebudes a la data i a l’hora especificades.
5.2. Els clubs afiliats a la federació Catalana de Natació i clubs d´altres federacions territorials de
natació de la RFEN hauran de realitzar les seves inscripcions a través del portal LEVERADE.
Per formalitzar les inscripcions, s'haurà d'enviar la següent documentació:
 Inscripció individual realitzada a través de la plataforma LEVERADE.
o

Enviar la relació de nedadors/es inscrits/es separats per gènere en el cos d´un e-mail a
la secretaria de màsters de la FCN un cop s´hagi fet la inscripció complerta del club a la
plataforma LEVERADE.

INICI INSCRIPCIONS PORTAL LEVERADE
FINAL INSCRIPCIÓ
LLISTAT PARTICIPANTS PROVISIONAL
LLISTAT PARTICIPANTS DEFINITIU
LLISTAT DORSALS PARTICIPANTS

Data
15/05/2020
19/06/2020 - abans de les 12:00 hores
23/06/2020
26/06/2020
02/07/2020

6. DRETS INSCRIPCIÓ
6.1.

S’estableix com a drets d’inscripció una quota de 8,0 € pels esportistes de clubs afiliats a la
Federació Catalana de Natació.

6.2.

S’estableix com a drets d’inscripció una quota de 14,0 € pels esportistes de clubs afiliats a
d´altres federacions territorials de natació adscrites a la RFEN.

6.3.

Els clubs d´altres federacions territorials de natació, clubs d´altres federacions catalanes
d´esports aquàtics i nedadors independents amb llicència d´aigües obertes de la FCN hauran de
realitzar transferència bancària dels drets d´inscripció al següent número de compte:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
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7. NORMES DE COMPETICIÓ
7.1. És obligatori l’ús del casquet de bany. Tots els participants seran marcats a l’espatlla, esquena
mans amb el número de dorsal assignat. A més a cada participant li serà entregat un xip
electrònic que haurà de posar-se al canell. Aquest últim s´haurà de retornar un cop finalitzada
la prova. L´esportista que perdi el xip n´haurà d´informar immediatament a l´arribada a
secretaria de competició. La pèrdua del mateix comportarà el pagament de 10,00 € per poder
ser classificat/da. Per poder ser classificat/da s´haurà de satisfer el pagament per la pèrdua del
xip electrònic com a molt tard abans de l´arribada de l´últim/a classificat de la prova.
7.2. S’estableix el temps de CENT VINT MINUTS (120’), com a màxim permès per a la realització de la
prova. Una vegada superat aquest temps es donarà la prova per finalitzada, deixant d’atorgar
temps i classificació a tots aquells participants que no hagin completat la distància.
7.3. La direcció de la competició podrà forçar la retirada de la prova d’aquells participants que no es
trobin amb les condicions tècniques o físiques adients per a realitzar la prova amb seguretat.
7.4. Per participar només s´autoritzarà l´ús de banyadors autoritzats per FINA en aigües obertes. No
es podrà fer ús de cap tipus de neoprè.
8. PREMIS
8.1. Obtindran medalla els tres primers classificats de cada categoria d´edats tant femenina com
masculina.
8.2. Els nedadors inscrits pel Campionat de Catalunya optaran únicament a la classificació i premis
pel Campionat de Catalunya.

9. DISPOSICIÓ FINAL
Tot allò que no quedi reflectit en aquesta normativa, regirà d’acord amb els Reglaments Esportius de
Competició de la FCN.

