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NORMATIVA GENERAL DE TRAVESSIES EN AIGÜES OBERTES
TEMPORADA 2021-2022
CONSIDERACIONS ESPECIALS COVID-19
Tenint en consideració l’especial situació generada per la pandèmia de la COVID-19, pel desenvolupament de tota
competició de la temporada 2020-2021 i fins que no es comuniqui el contrari, caldrà tenir present la normativa especial
referida al tema en qüestió i que trobareu a la pàgina web de la Federació Catalana de Natació en el següent enllaç:
https://www.aquatics.cat/federacio/normativescovid19

1. PARTICIPACIÓ
1.1.

Per a poder participar en una travessia emparada i controlada per la Federació Catalana de Natació, és
imprescindible que cadascú dels participants disposi de la corresponent llicència federativa per la temporada en
curs.

1.2.

Les llicències es sol·licitaran sempre mitjançant un dels clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació i poden
ser:
 Anual, Habilita per participar en totes aquelles competicions del calendari oficial de la FCN.
 Temporal Aigües obertes, Habilita als esportistes majors de 18 anys per participar en qualsevol prova
d’aigües obertes i travessies del calendari oficial de la FCN, necessària l’afiliació a un club.
Veure Circular Normativa de Llicències 2021-2022.
https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/12026/Normativa%20Llic%C3%A8ncies/pdf

2. ORGANITZACIÓ DE TRAVESSIES
2.1.

Les sol·licituds d’organització de travessies s’han de dirigir a la Federació Catalana de Natació, adjuntant la següent
documentació:




Full de sol.licitut. Omplir formulari que trobareu a l´apartat de formularis oficials AAOO.
https://form.jotform.com/212092275291049
Assegurança. Indicar tipus de la pòlissa d´assegurança de responsabilitat civil i una de la condició
d’assegurats de tots els participants.
Adjuntar Reglament de la travessia.

2.2.
Les sol·licituds d’organització de travessies hauran d’estar a la secretaria d’aigües obertes de la Federació Catalana
de Natació abans del dia 15 de Juny de 2022.
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3. CLUBS ORGANITZADORS
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Els clubs organitzadors han de sol·licitar l’organització de les travessies a la Federació Catalana de Natació,
presentant el reglament de la prova i el formulari de sol.licitut de la travessia complimentat en tots els seus apartats
dins del termini establert.
El formulari de sol·licitud el podeu trobar a la pàgina web de la FCN www.aquatics.cat, a l’apartat de formularis
oficials.
https://form.jotform.com/212092275291049
La petició del Jurat s’haurà de formalitzar amb un mínim de 60 dies d’antelació a la celebració de la travessia a
través del portal AIGA.
Els clubs organitzadors tenen les següents obligacions:
 Presentar el Reglament propi de la competició per a la seva aprovació, a la Federació Catalana de
Natació.
 Nomenar un delegat que tindrà cura i en serà responsable del normal desenvolupament de la prova.
 Confeccionar els resultats, la fitxa tècnica i composició del jurat actuant, així com acomplir les instruccions
que es facilitaran junt a l’autorització.

4. CATEGORIES
4.1.

Les categories seran les següents:
CATEGORIA

MASCULINA

FEMENINA

Menors

13 A i menys (2009 i post)

13 A i menys (2009 i post)

LLICÈNCIA
(estament)
Esportista

Infantil

14 - 15 A (2007-2008)

14 - 15 A (2007-2008)

Esportista

Júnior 1

16 - 17 A (2005-2006)

16 - 17 A (2005-2006)

Esportista

Júnior 2

18 - 19 A (2003-2004)

18 - 19 A (2003-2004)

Esportista

Absoluta

20 A i més (2002 i ant)

20 A i més (2002 i ant)

Esportista

Pre-Màsters

20 - 24 A (1998-2002)

20 - 24 A (1998-2002)

Màsters

Màsters +25

25 - 29 A (1993-1997)

25 - 29 A (1993-1997)

Màsters

Màsters +30

30 - 34 A (1988-1992)

30 - 34 A (1988-1992)

Màsters

Màsters +35

35 - 39 A (1983-1987)

35 - 39 A (1983-1987)

Màsters

Màsters +40

40 - 44 A (1978-1982)

40 - 44 A (1978-1982)

Màsters

Màsters +45

45 - 49 A (1973-1977)

45 - 49 A (1973-1977)

Màsters

Màsters +50

50 - 54 A (1968-1972)

50 - 54 A (1968-1972)

Màsters

Màsters +55

55 - 59 A (1963-1967

55 - 59 A (1963-1967

Màsters

Màsters +60

60 - 64 A (19587-1962

60 - 64 A (19587-1962

Màsters

Màsters +65

65 - 69 A (19532-1957)

65 - 69 A (19532-1957)

Màsters

Màsters +70

70 - 74 A (1948-1952)

70 - 74 A (1948-1952)

Màsters

Màsters +75

75 - 79 A (1943-1947

75 - 79 A (1943-1947

Màsters

Màsters +80

80 - 84 A (19387-1942)

80 - 84 A (19387-1942)

Màsters

Màsters +85

85 - 89 A (1933-1937)

85 - 89 A (1933-1937)

Màsters

Màsters +90

90 - 94 A (1928-1932)

90 - 94 A (1928-1932)

Màsters

Màsters +95

95 - 99 A (1923-1927)

95 - 99 A (1923-1927)

Màsters

Màsters +100

100 A i més (1922 i ant)

100 A i més (1922 i ant)

Màsters
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Per al càlcul de l’edat dels participants, es tindrà en compte els anys que facin durant el període comprès entre l’1
de gener i el 31 de desembre de l’any en curs.

5. DISTÀNCIA:
5.1.

La distància haurà d’ésser homologada i mesurada pel Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació.

6. PREMIS:
6.1.

Es concediran els premis que figurin als reglaments de cada travessa, tant per la categoria masculina com per la
femenina.

7. RESULTATS:
7.1

S’hauran de fer arribar a la Federació Catalana de Natació, una còpia dels resultats oficials en el termini de les 72
hores posteriors (tres dies) a la celebració de la prova.

7.2

Només seran admesos els resultats que continguin les següents dades:
 Ordre d’arribada
 Núm. de Dorsal
 Núm. de llicència
 Nom i cognoms
 Any de naixement
 Nom del club
 Temps aconseguits per tots els participants
 Nedadors amb incidències (retirats, desqualificats, baixes i no presentats).
 Classificació i puntuació , segons reglament de la travessia
 Classificació a nivell absolut de tots els participants tant de les categories masculines com femenines, per
cada distància que tinguin les diferents proves.
 Classificació per Categoria de tots els participants tant de les categories masculines com femenines, per
cada distància que tinguin les diferents proves.
 Resultats generals en format Excel en lletra de tipus majúscula i sense accents.
 Còpia dels fulls d’ordres d’arribada i els temps atorgats a cada participant pels Jutges de la prova.
També s’haurà de confeccionar una fitxa tècnica de la competició, que s’adjuntarà als resultats, fent constar les
següents dades:
 Nom i edició de la travessia
 Club o entitat organitzadora
 Lloc i Localitat de celebració de l’activitat
 Data i hora/es de sortida/des
 Distàncies recorregudes
 Data del termini d’inscripcions
 Relació clubs participants, núm. de participants categoria masculina, femenina i total.
 Composició del Jurat actuant de la prova
 Nom, cognoms i signatura del Jutge Àrbitre
 Nom, cognoms i signatura del Director de Competició
 Altres Incidències

7.3
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8. ELEMENTS AUXILIARS
8.1
En totes les travessies s’haurà de comptar, com a mínim, amb els següents elements auxiliars:
 Una embarcació pel Jutge Àrbitre.
 Una embarcació de tancament de carrera, per recollir als possibles retirats.
 Una embarcació amb socorrista aquàtic i elements de primers auxilis, per assistir a possibles urgències.
 Una embarcació farmaciola, degudament senyalitzada.
 Embarcacions o caiacs de suport necessaris per garantir la complerta seguretat de tots els participants
durant la prova.
 Un equip sanitari amb la corresponent farmaciola, que s’ha de preveure a l’arribada.
9. MATERIAL NECESARI
9.1 El club organitzador disposarà del següent material i el posarà a l´abast dels jutges pel bon desenvolupament de la
competició.
ORGANITZACIÓ
- Llistats d´inscrits separats per sortida i sexe (ordenats per ordre alfabètic)
- Casquets de bany colors clars o/i fluorescents
- Rotuladors model EDDING 850 pel marcatge dels participants 2 espatlles (horitzontal), 2 braços
(vertical) i 2 mans (horitzontal).
- Paper de cuina
- Talla-ungles
- Esparadrap de tel.la
- Alcohol
- Microxips i polseres pel cronometratge de la travessia (opcional)
- 3 ó 4 walkies (recomanable)
- Megafonia
- Zona d´acreditació, recollida de xips/dorsals i marcatge. Incloure panells informatius on posar llistats inscrits per prova,
recorreguts, timings i entrega de premis delimitada amb tanques.
- Zona d´arribades delimitada amb tanques
- Zona assistència mèdica a l´arribada delimitada amb tanques
- Boies necessàries pel marcatge del recorregut i gir zona arribades (boies recorregut diferent color
de les boies delimitació zona d´arribada).
- Arc inflable arribades (opcional)
- 2 Surades x 25 mts ó similar per delimitar el canal d´arribades
JUTGES
- Reglament de la competició a disposició del jutge en cap
- Recorreguts i horaris sortida
- 2 Llistats d´inscrits separats per sortida i sexe (ordenats per nº dorsal)
- 2 Llistats d´inscrits separats per sortida i sexe (ordenats per ordre alfabètic)
- 2 Rotuladors model EDDING 850 pel marcatge dels participants
- Recanvi casquets de bany colors clars o/i fluorescents
- Microxips i polseres recanvi (només en el cas de cronometratge amb xip electrònic)
- 2 Banderoles color groc
- 2 Banderoles color vermell
- 2 Carpetes tipus miniclip, bolígrafs i fulls ordres arribades
- Botzina per donar les sortides i càrrega gas de recanvi
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- Altaveu o megafonia per donar les últimes instruccions als participants abans de la sortida
- 4 Cronòmetres
- 1 ó 2 walkies (recomanable)
- 2 ó 3 pissarres tipus villeda, rotuladors i borrador (tamany carpeta)
- Paper de cuina
- 2 talla-ungles
- Esparadrap de tel.la
- Alcohol
- Relació persones de l´organització, personal de seguretat i seguiment de la prova i telèfons contacte (director competició,
coordinador embarcacions, ambulància, SOS, etc...)
- Termòmetre per prendre temperatura de l´aigua
- Fitxa tècnica de la competició

10. DISPOSICIONS FINALS
10.1
Tot allò que no quedi reflectit en aquesta normativa, regirà d’acord als Reglaments Esportius de Competicions de
la FCN, de la RFEN i de la FINA.

11 . ALTRES
11.1 Es podrà fer us de qualsevol tipus de neoprè en les proves del Calendari de travessies i Circuit Català de Travessies
d´estiu de la FCN en les que ho autoritzi expressament l´organitzador de la prova i en els termes que estableixi
aquest. Aquest punt haurà d´estar regulat al reglament de la competició.
11.2

No es podrà fer us del neoprè en cap prova dels Campionats de Catalunya d´Aigües obertes i de la Copa Catalana
de Fons

