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Temporada 2020-2021

NORMATIVA LLIGA CATALANA DE FIGURES CATEGORIA ALEVINA

1. DATES.
Dates

Jornades

16/01/2021

PRIMERA

30/01/2021

SEGONA

17/04/2021

TERCERA

15/05/2021

QUARTA

Hora

Piscina

Lloc

2. EDATS:
Alevina fins 12 anys (2009 i posteriors)

3. PARTICIPACIÓ.
3.1.

La competició està oberta a la participació d’esportistes de la categoria determinada
en aquesta normativa, que pertanyin a clubs i escoles catalans i de fora de
Catalunya.

3.2.

En les Lligues de Figures, on no hi ha drets d’inscripció, els arbitratges aniran a
càrrec dels clubs participants sent facturats des de la FCN proporcionalment a la
inscripció realitzada en els terminis establerts.

4. NORMES DE LA COMPETICIÓ.
4.1.

La competició es celebrarà en 4 jornades, en sessió única.

4.2.

La quarta i última jornada de figures, on es farà el grup obligatori i un grup opcional
per sorteig, serà la que comptarà pel campionat de Catalunya d'estiu.

4.3.

Es competirà en la modalitat de figures.

4.4.

La competició es farà pel sistema de finals directes, sense eliminatòries.

4.5.

Es farà un sorteig a la FCN 72 hores abans del començament de la competició de
la relació d’ordre de sortida de totes les inscripcions de la competició.

4.6.

Es faran 2 grups d’escalfament, el primer grup escalfarà 45 minuts i el segon un cop
finalitzi el primer grup, 45 minuts. Cada club dividirà els participants, fent la meitat
del club el primer torn i la segona meitat el segon.
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5. INSCRIPCIONS.
5.1.

Les inscripcions es podran realitzar mitjançant el portal LEVERADE i s’enviaran per
correu electrònic a l’adreça artistica@natacio.cat, únicament en el formulari que
genera el mateix portal informàtic.

5.2.

Tots els llistats provisionals i definitius els podreu trobar en dia i data especificats,
a la web de la FCN (www.aquatics.cat).

6. RESULTATS.
6.1.

Els resultats de cada jornada s’obtindran de la suma de la puntuació de cada figura.

6.2.

Els resultats finals de cada esportista en la lliga de figures seran els aconseguits en
la suma de punts de totes i publicats en les següents dates, segons la normativa
FINA:
Data

RESULTATS PROVISIONALS LLIGA
RESULTATS DEFINITIUS LLIGA

7. PROGRAMA.
1a JORNADA
INSCRIPCIONS:
Data
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS
LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS

09/10/2020
13/10/2020

FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS

15/10/2020

LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS - TIMMING
LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

20/10/2020
22/10/2020

La 1a jornada inclourà les figures del grup obligatori d’acord amb el reglament FINA vigent.
NOTA: En funció de l’evolució de pandèmia COVID-19 s’anirà informant de les
modificacions per les següents jornades.
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2a JORNADA
INSCRIPCIONS:

FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS
LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS

Data
06/11/2020
10/11/2020

FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS – TIMMING
LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

12/11/2020
17/11/2020
19/11/2020

La 2a jornada inclourà les figures del grup optatiu núm. 3 d’acord amb el reglament FINA
vigent.
NOTA: En funció de l’evolució de pandèmia COVID-19 s’anirà informant de les
modificacions per les següents jornades.
3a JORNADA
INSCRIPCIONS:
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS
LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS – TIMMING
LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

Data
15/01/2021
19/01/2021
21/01/2021
26/01/2021
28/01/2021

La 3a jornada inclourà les figures del grup optatiu núm. 2 d’acord amb el reglament FINA
vigent.
NOTA: En funció de l’evolució de pandèmia COVID-19 s’anirà informant de les
modificacions per les següents jornades.
4a JORNADA
INSCRIPCIONS:
Data
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS

26/03/2021

LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS

30/03/2021

FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS

06/04/2021

LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS - TIMMING
LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

12/04/2021
15/04/2021
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La 4a jornada inclourà les figures del grup optatiu núm. 1 d’acord amb el reglament FINA
vigent.
NOTA: En funció de l’evolució de pandèmia COVID-19 s’anirà informant de les
modificacions per les següents jornades.
8. PREMIS.
8.1.

Obtindran medalla els tres primers esportistes classificats en cada categoria del
sumatori del resultat total de les quatre lligues. Només s’adjudicaran premis a
esportistes de federacions, clubs o escoles afiliats a la FCN.

