Notificació oficial: finalització de la temporada esportiva 2019-2020.
Donada l’excepcionalitat provocada per la pandèmia de COVID-19 i l’aturada de la
competició el passat 14 de març per l’activació de l’Estat d’Alarma al nostre país, la
Junta directiva de la Federació Catalana de Natació va donar per finalitzades les
competicions esportives, cancel·lar el calendari de competició de la temporada 20192020 i establir els següents criteris bàsics pel tancament de les competicions:
NATACIÓ.
A excepció de la Copa Catalana en categoria absoluta, la resta de competicions del
calendari oficial no tenen una incidència en l’estructuració de la temporada següent per
la qual cosa,
a. Seran reconeguts en la memòria de la FCN aquells campionats que s’hagin realitzat
en la seva totalitat, amb les classificacions i títols que se’n derivin.
b. Quedaran desertes per aquesta temporada aquelles classificacions o títols de
campions de les competicions pendents de finalitzar, i òbviament d’aquelles no
realitzades. En la memòria oficial de la FCN es recolliran els resultats fins la data
d’aturada sense valor de classificació.
La Copa Catalana absoluta, competició de la qual se’n deriven classificacions i grups
per la competició de la temporada 2020-2021, com es va realitzar en la seva totalitat es
respectaran els resultats per la configuració de grups per la següent edició en funció de
la normativa que s’estableixi.

WATERPOLO.
El calendari de competició de waterpolo diferencia entre els Campionats de Catalunya,
que no es duran a terme i per tant quedaran deserts els títols per aquesta temporada a
excepció de la Copa Catalana absoluta de divisió d’honor masculina i femenina i
primera divisió masculina que es va poder fer en la seva totalitat validant-se els resultats
en la memòria de la FCN, i les lligues catalanes que en funció de les categories es pren
la següent determinació:
Categories de formació: categoria benjamina i alevina.
a. Es donen per finalitzades les competicions sense classificació final ni títol de campió.
b. En la memòria oficial de la FCN es recolliran els resultats fins la data d’aturada sense
valor de classificació.
c. L’estructuració de les lligues per la temporada 2020-2021 es farà en funció dels
equips que s’inscriguin. A més en categoria alevina es formaran grups en funció de
la classificació de la lliga benjamina de la temporada 2018-2019.

Categoria de transició: categoria infantil.
a. Es donen per finalitzades les competicions sense classificació final ni títol de campió.
b. En la memòria oficial de la FCN es recolliran els resultats fins la data d’aturada sense
valor de classificació.
c. L’estructuració de les lligues per la temporada 2020-2021 es farà en funció dels
equips que s’inscriguin i les classificacions de la lliga alevina de la temporada 20182019.
Categories de rendiment: categoria cadet i juvenil.
a. Es donen per finalitzades les competicions sense classificació final ni títol de campió.
b. En la memòria oficial de la FCN es recolliran els resultats fins la data d’aturada sense
valor de classificació.
c. L’estructuració de les lligues per la temporada 2020-2021 es farà en funció dels
equips que s’inscriguin.
Categoria absoluta.
En categoria absoluta definim els següents criteris.
a. Es donen per finalitzades les competicions amb la classificació vigent en el moment
de l’aturada de les 3 divisions masculines i la divisió femenina amb les següents
consideracions:
• 1a divisió masculina:
i. les diferències en el nombre de partits jugats no afecta les posicions dels
equips en la classificació.
ii. No hi haurà descensos a 2a divisió.
iii. Hi haurà ascensos de 2a divisió fins a formar una 1a divisió amb 12
equips.
iv. Els criteris d’ascens a la 2a divisió estatal queda pendent de la resolució
de la RFEN.
•

2a i 3a divisió masculina.
i. les diferències en el nombre de partits jugats no afecta les posicions dels
equips en la classificació.
ii. L’estructuració de la lliga per la temporada 2020-2021 en aquestes
divisions vindrà donada en funció dels equips que s’inscriguin mantenint
les dos divisions.

•

1a divisió femenina.
i. les diferències en el nombre de partits jugats no afecta les posicions dels
equips en la classificació.
ii. En ser una divisió única no hi haurà ascensos ni descensos.
iii. Els criteris d’ascens a la 1a divisió estatal queda pendent de la resolució
de la RFEN.

b. En la memòria oficial de la FCN es recolliran els resultats fins la data d’aturada
de la competició.

NATACIÓ ARTÍSTICA.
En Natació artística no hi ha cap competició del calendari oficial que tingui una
incidència en l’estructuració de la temporada següent per la qual cosa,
a. Seran reconeguts en la memòria de la FCN aquells campionats que s’hagin
realitzat en la seva totalitat, amb les classificacions i títols que se’n derivin.
b. Quedaran desertes per aquesta temporada aquelles classificacions o títols de
campions de les competicions pendents de finalitzar, i òbviament d’aquelles no
realitzades. En la memòria oficial de la FCN es recolliran els resultats fins la data
d’aturada.

SALTS.
En Salts no hi ha cap competició del calendari oficial que tingui una incidència en
l’estructuració de la temporada següent per la qual cosa,
a. Seran reconeguts en la memòria de la FCN aquells campionats que s’hagin
realitzat en la seva totalitat, amb les classificacions i títols que se’n derivin.
b. Quedaran desertes per aquesta temporada aquelles classificacions o títols de
campions de les competicions pendents de finalitzar, i òbviament d’aquelles no
realitzades. En la memòria oficial de la FCN es recolliran els resultats fins la data
d’aturada.

COMPETICIÓ MÀSTER.
Natació.
En Natació màster no hi ha cap competició del calendari oficial que tingui una
incidència en l’estructuració de la temporada següent per la qual cosa,
c. Seran reconeguts en la memòria de la FCN aquells campionats que s’hagin
realitzat en la seva totalitat, amb les classificacions i títols que se’n derivin.
d. En el cas del Circuit de Trofeus de Natació màster, en haver-se disputat mes
del 50%, 9 de 16 proves, per optar als premis caldrà haver participat en 4 etapes
i en 4 proves diferents.

Waterpolo.
Les lligues de waterpolo màster no tenen cap incidència en l’estructuració de la
temporada següent per la qual cosa i en funció del moment de cada competició
considerem el següent:
a. Lliga Catalana màster masculina, donem la competició finalitzada amb la
classificació actual (13 jornades disputades de 17).

b. Lliga Catalana màster femenina, es dona per finalitzada la competició sense
classificació.
c. Lliga Catalana veterans masculina, amb la competició acabada tenim
classificació oficial i campió.
d. Torneig de primavera, es dona per finalitzada la competició sense classificació
final (1 jornada disputada de 8).
e. En la memòria oficial de la FCN es recolliran tots els resultats i classificacions
fins la data d’aturada de la competició.

Natació artística.
No s’ha dut a terme cap competició.

Salts.
No s’ha dut a terme cap competició.

BAREM DE CLUBS.

Després d’analitzar els percentatges de competició realitzats així com les diferents
casuístiques de competicions, algunes de les quals no és possible establir una
classificació, com que no disposem de suficient informació per poder arribar a definir
amb garanties un barem oficial de clubs basat en les puntuacions de competicions per
aquesta temporada 2019-2020, esdevindrà vigent a tots els efectes el darrer barem de
clubs oficial de la FCN, corresponent a la temporada 2018-2019.

