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NORMATIVA II CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NATACIÓ ARTÍSTICA “OPEN” MÁSTER
1.

DATES.

9 de juliol de 2022

2.

LLOC.

Piscina Municipal de Montjuic (Barcelona)

3.

PARTICIPACIÓ.

3.1.

Poden participar esportistes de clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació i aquells de clubs que pertanyen a
altres Federacions territorials o internacionals afiliades a la FINA amb la corresponent llicència en vigor per
l´estament de màsters i especialitat de natació artística.

4.

GRUP D’EDATS.

4.1.

Segons s’estableix en l’apartat Categoria per Grups d’edat disponible a la normativa de Disposicions generals màsters.
(Normativa MA_G_01 DISPOSICIONS GENERALS MÀSTERS).

4.2.

En duets, equips i rutina combinada l’edat de l’equip la determinarà la mitjana de les edats dels/les competidors/es.

4.3.

En tots els casos l’edat es considerarà complerta a 31 de desembre de 2022.

5.

INSCRIPCIONS.

5.1.

El procés d’inscripcions es farà de la següent forma:
5.1.1. CLUBS afiliats a la FCN i d´altres federacions territorials.

a.

Pre-inscripció.
Les pre-inscripcions es faran mitjançant la plataforma LEVEDERADE com a molt tard el dia 8 de juny de 2022 abans
de les 23:59 hores.

b.

Inscripció.
Les inscripcions es faran mitjançant la plataforma LEVEDERADE com a molt tard el dia 23 de juny de 2022 abans de
les 23:59 hores.
5.1.2. CLUBS ESTRANGERS.

c.

Pre-inscripció.
Les pre-inscripcions es realitzaran mitjançant l´enviament del formulari disponible en el següent enllaç a
(artistica@natacio.cat) como molt tard el dia 8 de juny de 2022 abans de les 23:59 hores.
Enllaç formulari (operatiu a partir 25/05/2022)
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d.

Inscripció.
Les inscripcions es realitzaran mitjançant l´enviament del formulari disponible en el següent enllaç a
(artistica@natacio.cat) como molt tard el dia 23 de juny de 2022 abans de les 23:59 hores.
Enllaç formulari (operatiu a partir 25/06/2022)
Data
LÍMIT PRE-INSCRIPCIONS

08/06/2022

FI INSCRIPCIÓ

23/06/2022

LLISTATS PARTICIPANTS - PROVISIONALS

28/06/2022

FI RECLAMACIONS – LLISTATS PROVISIONALS
PARTIICPANTSARTICIPANTSPROVISIONALS
LLISTATS PARTICIPANTS - DEFINITIUS
PROVISIONALESPROVISIONALESPROVISIONA
LÍMIT ENVIAMENT MÚSICA

01/07/2022

LLISTATS ORDRES DE SORTIDA

07/07/2022

05/07/2022
06/07/2022

5.2.

Els llistats provisionals i definitius i les dates de publicació els podeu trobar al quadre anterior i al web de la FCN
(www.aquatics.cat) a l’apartat de màster.

5.3.

No s’acceptaran inscripcions posteriors a les rebudes a la data i a l’hora especificades.

5.4.

L’import dels drets d’inscripció pels esportistes de clubs afiliats a la FCN serà de 8 € per esportista i prova.

5.5.

L’import dels drets d’inscripció pels esportistes de clubs d’altres territorials i clubs estrangers serà de 14 € per
esportista per la 1ª prova i 8 € per les següents proves en les que estigui inscrit/a, que s’hauran d’abonar mitjançant
transferència bancària al següent número de compte:
BANC DE SABADELL,
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB

5.6.

Un cop formalitzada la inscripció, les possibles baixes no donaran dret al retorn de l’import dels drets d’inscripció.

5.7.

Per validar la inscripció dels clubs no afiliats a la FCN, caldrà presentar resguard de la transferència bancària per
l’import total dels drets d'inscripció.

5.8.

En totes les proves s’assignaran a cada equip els/les seus/ves components/es. Als/les nedadors/es inscrits/es com a
reserves, se’ls assignarà aquesta posició.

5.9.

Lliurament de la música. El termini de lliurament de músiques finalitzarà a les 00:00 del dimecres abans de la
competició, es tindran que enviar en format mp3 o wav, al email musica@natacio.cat, amb la següent etiqueta tipus:
Categoria-Rutina-Club-Nom Titular
Exemple:
Junior-Duo tècnic-CN Granollers- Elena Martinez
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6.

COMPETICIÓ.

6.1.

La formació dels equips dels clubs participants en cada prova es farà en funció de les categories esmentades a la
normativa de Disposicions generals màsters. (Normativa MA_G_01 DISPOSICIONS GENERALS MÀSTERS).

6.2.

Tota la competició es nedarà sense restriccions en el gènere de les persones participants , de forma que totes les
modalitats estan obertes a qualsevol gènere i combinació .

6.3.

Tota la competició es nedarà sense restriccions en categoria mixta.

6.4.

No hi haurà límit de participació de proves per esportista.

6.5.

Fora de la categoria d’edat pre-màster, podran participar un màxim de 3 esportistes pre-màster per rutina en les
proves d’Equips i un màxim de 4 esportistes pre-màster per rutina en la prova de Rutina Combinada.

6.6.

La participació per proves estarà subjecte a les següents condicions:

Prova
Solo tècnic
Solo lliure
Duet tècnic
Duet lliure
Equip tècnic
Equip lliure
Rutina Combinada

Límit rutines

Límit rutines/ equip

20
20
20
20
20
20
20

3
3
3
3

Núm. Reserves
(R)
(R) - 1
(R) - 1
(R) - 2
(R) - 2
(R) - 2
(R) - 2
(R) - 2

7.

FÒRMULA DE LA COMPETICIÓ.

7.1.

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

8.

Durada màxima
(mm:ss)
01:30 (+15”)
02:00 (+15”)
01:40 (+15”)
03:00 (+15”)
01:50 (+15”)
04:00 (+15”)
04:00 (+15”)

NORMES DE LA COMPETICIÓ.

8.1.

La competició es celebrarà en 1 jornada, 1 o 2 sessions, segons volum d’inscripcions.

8.2.

Es competirà en les proves de solo tècnic/lliure, duet tècnic/lliure, equip tècnic/lliure i rutina combinada.

8.3. Tot allò que no quedi reflectit en aquesta normativa, es regirà per la FINA MASTERS RULES:
https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_masters_11102017_new.pdf

9.

SORTEIG ORDRE DE SORTIDA.

9.1.

Per cada modalitat es farà un sorteig a la FCN 72 hores abans de l’inici de la competició de la relació d’ordre de
sortida de totes les inscripcions de la competició.
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10.
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PROGRAMA DE COMPETICIÓ - PROVISIONAL

Dissabte 9 de juliol
Sessió matí
Equip tècnic
Solo tècnic
Duet tècnic
Sessió tarda
Equip lliure
Solo lliure
Duet lliure
Rutina combinada

11.

PREMIS.

11.1. Obtindran medalla els tres primers classificats i grup d’edat en categoria mixta de cada prova. (SOLO, DUET, EQUIP
i RUTINA COMBINADA).
Amb l´objectiu de promoure la participació masculina en la competició el Club Esportiu Les Panteres Grogues
atorgarà els següents premis:
Entre els equips amb participació masculina, sempre que hi hagi un mínim de dos, s´atorgarà una medalla especial.
Premi especial a la millor música i elements artístics que estiguin en consonància amb el moviment LGTBI+.

