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NORMATIVA XII CAMPIONAT CATALUNYA OPEN MÀSTERS D´AIGÜES OBERTES

1.

DATA

21 de Maig de 2022

2. LLOC

Estany Banyoles

3. UBICACIÓ

CLUB NATACIÓ BANYOLES – Estany de Banyoles
Passeig Antoni Gaudí, 3
17820 – (Girona)

4. CATEGORIES

20+

Masculina

Femenina

1998-2002

1998-2002

65+

Masculina

Femenina

1953-1957

1953-1957

25+

1993-1997

1993-1997

70+

1948-1952

1948-1952

30+

1988-1992

1988-1992

75+

1943-1947

1943-1947

35+

1983-1987

1983-1987

80+

1938-1942

1938-1942

40+

1978-1982

1978-1982

85+

1933-1937

1933-1937

45+

1973-1977

1973-1977

90+

1928-1932

1928-1932

50+

1968-1972

1968-1972

95+

1923-1927

1923-1927

55+

1963-1967

1963-1967

60+

1958-1962

1958-1962

5. PARTICIPACIÓ
La participació està oberta a tots els esportistes, que
categories per grups d´edat màster per a la temporada 2021/2022.

tinguin

l´edat

compresa

en

alguna

de

les

5.1. 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 2021/2022, 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.
5.2. 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 2021/2022 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.
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5.3. La distància a nedar serà de 3 Km per totes les categories d´edats.

6. INSCRIPCIÓ
5.1. Les inscripcions hauran d’estar a la Federació Catalana de Natació del dia 3 de Maig de 2022 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.

5.3.

La inscripció es realitzarà en la prova de 1500m lliures. La marca d´inscripció serà tinguda en compte per classificar
als nedadors/es en les diferents sortides.

5.4.

L´agrupament a les diferents sortides es farà diferenciades per gèneres segons la marca d´inscripció sense tenir en
compte la categoria dels participants.

5.5.

S´admeten participants sense temps oficials acreditat (59:59.59) , però aquests apareixeran al final dels llistats
d´inscrits i nedaran a la última sortida del seu gènere.
•

Per a formalitzar les inscripcions, s'haurà d'enviar la següent documentació abans de la data i hora límit de
tancament d´inscripcions:

- Relació nominal separada per gènere.
Data
INICI INSCRIPCIONS PORTAL LEVERADE
FINAL INSCRIPCIÓ

04/04/2022
03/05/2022 - abans de les 12:00 hores

LLISTAT PARTICIPANTS PROVISIONAL

05/05/2022

LLISTAT PARTICIPANTS DEFINITIU

10/05/2022

LLISTAT DORSALS PARTICIPANTS

11/05/2022

6. DRETS INSCRIPCIÓ
6.1. S’estableix com a drets d’inscripció una quota de 8 € pels esportistes de clubs afiliats a la Federació Catalana de
Natació.
6.2. S’estableix com a drets d’inscripció una quota de 14 € 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, hauran de realitzar transferència bancària dels drets d´inscripció
al següent número de compte:

COMITÈ DE MÀSTERS
Temporada 2021-2022

Normativa MA_AO_02
10/5/2022
pàg 3 de 4

BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB

6.4

Es permetran fer inscripcions una vegada exhaurit el termini, sempre i quan no afectés la publicació de llistats
provisionals, i amb els següents terminis: Durant les primeres 24h després del tancament de la inscripció. De 24 a 48
h després del tancament de la inscripció.
S’aplicarà l´import de quota per les gestions que comporten el retard de lliurament d´inscripcions. (Veure normativa
econòmica FCN 2021-22) .

7. NORMES DE COMPETICIÓ
7.1. És obligatori l’ús del casquet de bany. Tots/es els/les participants seran marcats a l’espatlla i esquena 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 € 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 total de 30 minuts per cada 1000m ó fracció, 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.

8. RESULTATS
Es faran resultats separats per gènere i cada categoria màsters.
Un cop finalitzada cada prova, els resultats seran publicats al web de la FCN (www.aquatics.cat). En cap cas es lliuraran
resultats en paper als clubs participants.
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9. BAIXES I NO PRESENTATS
Les baixes s´hauran d´entregar a través del formulari habilitat a les instruccions tècniques de la competició.
Les baixes i no presentats incorporen una quota que s´aplicarà d´acord amb el que estableixi la normativa econòmica de la
FCN 2021-22.
10. PREMIS
8.1. Obtindran medalla els tres primers classificats de cada categoria d´edats tant femenina com masculina.
8.2.

Els nedadors inscrits al Campionat de Catalunya optaran únicament a la classificació i premis pel Campionat de
Catalunya.

11. DIRECTOR DE LA COMPETICIÓ
El director de la competició serà anomenat per la FCN.

12 . ALTRES
TEMPERATURA DE L´AIGUA:
La temperatura mínima permesa per realitzar la prova serà de 16º. Per sota de la mateixa la prova quedarà suspesa.
BANYADORS PERMESOS

https://www.aquatics.cat/node/52

Reglament FINA Aigües obertes

La utilització dels banyadors en funció de la temperatura de l´aigua quedarà regulada segons els reglament FINA.
com a conseqüència del limitat número de neoprens homologats per FINA, es permet l´us de qualsevol marca i model de
neoprè per la edició del 2022 sempre que tinguin la forma reglamentària i s´utilitzin en les franges de temperatura
permeses.
12.1. (B.L.8.5.) Per a totes les competicions en Aigües obertes amb una temperatura per sota dels 20º, homes i dones podran
utilitzar banyadors tèxtils (BL. 8.4.) o tèrmics (wetsuits).
12.2. (B.L.8.4.) Per les competicions en aigües obertes amb una temperatura de l´aigua des de 20º s´utilitzaran els banyadors
segons s´indica a la norma (B.L. 8.4) del reglament FINA.

13. DISPOSICIÓ FINAL
Cada club haurà d´acreditar un delegat a l´entrada al recinte.
Tot allò que no quedi reflectit en aquesta normativa, regirà d’acord amb els Reglaments Esportius de Competició de la FCN.

