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D 1 GENERALITATS
D 1.1 Aquestes regles regeixen totes les competicions de Salts a les que fan
referència les normes BL 9 i GR 9 (Jocs Olímpics i Campionats del Món), BL 9 (Copa
del món) i GR10 (Campionats del Món Júnior).
D 1.2 Totes les instal·lacions de salts, incloent els trampolins i plataformes, han
d’estar d’acord amb les Normatives sobre instal·lacions de la FINA, inspeccionades i
aprovades per un Delegat de la FINA i un membre del Technical Diving Committee
no més tard de 120 dies abans de l’inici de les competicions.
D 1.3 Quan les competicions de salts comparteixen una mateixa ubicació amb
qualsevol altra disciplina, totes les instal·lacions de salts han d’estar disponibles per
a que els saltadors inscrits les puguin utilitzar, mentre no s’estiguin duent a terme
altres proves.
D 1.4 Els saltadors menors de 14 anys a 31 de desembre del any de la competició,
no poden participar als Jocs Olímpics, Campionats del Món ni Copes del Món.
D 1.5 Designació del número de Salt
D 1.5.1 Tots els salts està identificats por un sistema de 3 ó 4 números
seguits d’una única lletra.
D 1.5.2 El primer dígit indica el grup al que pertany el salt:
1 = Endavant
2 = Endarrere
3 = Invers
4 = Endins
5 = Tirabuixons
6 = Equilibris
D 1.5.3 En els grups endavant, endarrere, invers y endins, un (1) com a segon
dígit indica que el salt té una acció de “vol” durant la seva realització. Si no hi
ha acció de vol, el segon dígit serà un zero (0).
D 1.5.4 El tercer dígit indica el número de mitjos mortals que s’executen. Per
exemple,
1 = ½ mortal, 9 = 4 mortals y ½, etc. Quan hi han més de 4 mortals hi hauran
4 dígits, on el tercer i quart dígit indicaran el número de mitjos mortals. Per
exemple: 11 = 5 mortals i mig, salt 1011.
D 1.5.5 En els salts en equilibri, el segon dígit indica el grup o la direcció a la
qual pertany el salt:
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1 = Endavant
2 = Endarrere
3 = Invers
D 1.5.6 En el grup de tirabuixons (salts que comencen pel número 5), el
segon dígit indica el grup o direcció de sortida, segons es detalla en la D 1.5.2
abans mencionada.
D 1.5.7 En els grups de tirabuixons i d’equilibris, el quart dígit indica el número
de mitjos tirabuixons a realitzar.
D 1.5.8 La lletra al final del número del salt indica la posició en que s’executa
el mateix:
A = Estirat
B = Carpat
C = Encongit
D = Discrecional
D 1.5.9 Com a posició discrecional s’entén una combinació de les altres
posicions, i està reservada únicament a alguns salts amb tirabuixons.
D 1.6 El Coeficient de Dificultat (CD)
D 1.6.1 El coeficient de dificultat (CD) de cada salt es calcula fent servir
aquesta fórmula (els components de la fórmula estan especificats en els
apèndixs 1 i 3).
CD = A + B + C + D + E
D 1.6.2 Com a guia, s’inclou una llista de salts amb els seus números i els
seus graus de dificultat (CD) per trampolí, prèviament calculats, en l’ Apèndix
2. Els salts de plataforma es presenten en l’apèndix 4.
D 1.6.3 A qualsevol salt, no llistat en la taula de l’Apèndix 2 o 4, que sigui
inscrit en una competició, se li assignarà un número i un CD determinat en
base a les Regles D 1.5 i D 1.6.
D 1.6.4 Per calcular el CD de salts amb tirabuixons s’han de tenir en compte
els següents criteris:
-

Salts amb ½ mortal i amb tirabuixons només poden executar-se en
posició A, B o C
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-

Salts amb 1 o 1½ mortals i amb tirabuixons només poden executar-se
en posició D
Salts amb 2 o més mortals i amb tirabuixons només poden executar-se
en posició B o C
Salts en equilibri amb 1, 1½ o 2 mortals i un o més tirabuixons només
poden executar-se en posició D
Salts en equilibri amb 2 ½ mortals o més només poden ser executats
en posició B o C

D 1.6.5 Els apèndixs 1, 2, 3 i 4 han estat establerts pel Comitè Tècnic de Salts
/TDC) de la FINA i aprovats pel Bureau de FINA.
D 2 COMPETICIONS DE SALTS
D 2.1 Generalitats
D 2.1.1 L’ordre de sortida es determinarà per sorteig abans de totes les
competicions preliminars. El sorteig es durà a terme durant la Reunió Tècnica
prèvia les competicions preliminars. S’utilitzarà un sistema de sorteig
electrònic sempre que sigui possible.
D 2.1.2 En les semifinals els saltadors hauran de competir en l’ordre invers a
la seva classificació, determinada per el total de la puntuació al final de la
competició preliminar. En cas d’empat, l’ordre es determinarà per el sorteig
entre els saltadors implicats.
D 2.1.3 A la competició final, excepte quan s’apliqui el format torneig, els
saltadors competiran en l’ordre invers al de la seva classificació, determinada
per la puntuació total al final de la competició semifinal. En cas d’empat,
l’ordre es determinarà per sorteig entre els saltadors implicats.
D 2.1.4 Quan s’utilitzi el format de torneig, els saltadors competiran en totes
les sessions restants de la competició en l’ordre invers a la seva classificació,
determinada per la puntuació total al final de la competició preliminar. En cas
d’empat, l’ordre es determinarà per sorteig entre els saltadors implicats. Quan
hi ha empat en la última posició tots dos saltadors competiran en la mateixa
semifinal.
D 2.1.5 El número total de salts a executar en una sessió no excedirà els 210.
Si això passés, la sessió haurà de dividir-se en dues o més sessions, sempre i
quan no es designi un doble panel de jutges.
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D 2.1.6 Quan un saltador no pugui competir al principi de qualsevol sessió, el
saltador classificat en el següent lloc s’incorporarà a la següent sessió, amb la
finalitat de tenir el número de saltadors establert per a cada fase.
D 2.1.7 Quan dos o més saltadors obtenen el mateix número de punts, es
declara un empat per a aquell lloc.
D 2.1.8 A les proves individuals, el saltador amb la puntuació més alta serà
declarat vencedor d’aquella prova. La resta de saltadors es classificaran
segons la seva puntuació.
D 2.1.9 En les proves sincronitzades i equip de salts, l’equip amb la puntuació
més alta serà declarat vencedor d’aquella prova. La resta d'equips es
classificaran segons la seva puntuació.
El procediment per a la protesta (reclamació) està assenyalat a GR 9.2.
D 2.2 Trampolí 1 metre
D 2.2.1 Als Campionats del Món hi haurà una competició preliminar i una final.
D 2.2.2 La final es diputarà entre els dotze (12) primers saltadors classificats a
la competició eliminatòria.
D 2.3 Trampolí 3 metres i plataforma 10 metres
D 2.3.1 Als Jocs Olímpics i Campionats del Món hi haurà sempre una
competició eliminatòria, una semifinal i una competició final.
D 2.3.2 La semifinal es composa dels 18 (18) primers saltadors classificats a
la competició eliminatòria, i la final dels dotze (12) primers classificats a la
semifinal.
D 2.3.3 Les competicions preliminar, semifinal i final són
independents, cada una de les quals comença amb zero (0) punts.

proves

D 2.4 Salts Sincronitzats – trampolí 3 metres i plataforma 10 metres
D 2.4.1 A cada competició i haurà una fase eliminatòria i una fase final.
D 2.4.2 Als Campionats del Món, la competició final es composa dels dotze
(12) primers saltadors de la competició preliminar.
D 2.4.3 La competició preliminar i la competició final són proves independents,
cada una de les quals comença amb zero (0) punts.
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D 2.4.4 Als Jocs Olímpics, si cal una pre-classificació dels equips, les
competicions podran celebrar-se separadament i amb anterioritat, i en
instal·lacions diferents per a establir els equips classificats.
D 2.5 Equip de salts – Trampolí de 3 metres i plataforma de 10 metres
combinat.
D 2.5.1 Serà final directa.
D 2.6 Salts Mixtes Sincronitzats Trampolí de 3 metres i plataforma de
10M
D 2.6.1 Serà final directa
D 3 FORMAT DE COMPETICIONS
D 3.1 Totes les competicions masculines individuals i de salts sincronitzats
consistiran en sis (6) salts.
D 3.2 Totes les competicions femenines individuals i de salts sincronitzats
consistiran en cinc (5) salts.
D 3.3 No es podrà repetir salts del mateix número en cap dels sis (6) o cinc (5)
salts.
D 3.4 Trampolí 1 metre i 3 metres – Masculí i Femení
D 3.4.1 Les competicions femenines de trampolí consistiran en cinc (5) salts
de grups diferents sense límit de dificultat (CD).
D 3.4.2 Les competicions masculines de trampolí consistiran en sis (6) salts
sense límit de coeficient de dificultat (CD), cada un seleccionat de diferent
grup, més un salt addicional escollit de qualsevol dels grups.
D 3.5 Plataforma - Masculina i Femenina
D 3.5.1 Les competicions femenines de plataforma consistiran en (5) salts de
grups diferents sense límit de coeficient de dificultat (CD).
D 3.5.2 Les competicions masculines de plataforma consistiran en sis (6) salts
de grups diferents sense límit de coeficient de dificultat (CD).
D 3.5.3 A totes les competicions FINA (Jocs Olímpics, Campionats del Món,
Copes del Món i altres competicions FINA que no siguin de Grups d’Edat)
només es podran fer salts de la plataforma de 10 m.
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D 3.6 Salts Sincronitzats
D 3.6.1 La competició de Salts Sincronitzats consisteix en dos competidors
saltant simultàniament des dels trampolins o plataformes. La competició
s’avalua en base a com els saltadors realitzen els seus salts individualment i
com ambdós sincronitzen la seva execució.
D 3.6.2 Als Jocs Olímpics, Campionats del Món, Copes del Món i Campionats
Continentals, hauran de participar dos saltadors de la mateixa Federació.
D 3.6.3 Les competicions femenines de trampolí 3 metres i de plataforma
consistiran en cinc (5) rondes de salts de cinc grups diferents: dos (2) rondes
de salts amb CD assignat de 2.0 per a cada salt independentment del seu
valor per fórmula, i tres (3) rondes de salts sense límit en el coeficient de
dificultat (CD). Tots els salts amb posició d’inici endavant al trampolí, s’han
d’efectuar amb carrera.
D 3.6.4 Les competicions masculines de trampolí 3 metres i plataforma
consistiran en sis (6) rondes de salts, dos (2) rondes de salts amb CD
assignat de 2.0 per a cada salt independentment del seu valor per fórmula, i
quatre (4) rondes de salts sense límit de coeficient de dificultat (CD). Tots els
salts endavant del trampolí, s’han de fer amb carrera.
D 3.6.5 A cada ronda els dos saltadors han de realitzar el mateix salt (mateix
número de salt en la mateixa posició).
D 3.7 Equip de salts
D 3.7.1 La competició d'equips de salts inclou una saltadora i un saltador.
D 3.7.2 En competicions de Jocs Olímpics, Campionats del Món, Copes del
Món i Campionats Continentals, hauran de participar dos saltadors de la
mateixa federació.
D 3.7.3 Cada competició consistirà en sis (6) salts diferents de sis (6) grups
diferents. Dos salts amb un CD assignat de 2.0 per cada salt
independentment del seu valor de fórmula i quatre (4) salts sense límit de CD.
D 3.7.4 Tres (3) salts han de ser executats pel mateix competidor femení i els
altres tres (3) pel masculí. Cada saltador realitzarà, com a mínim un (1) salt
del trampolí i un (1) de la plataforma de 10 m.
D 3.7.5 Els dos (2) salts amb el coeficient de dificultat assignat de 2.0
independentment del seu valor de fórmula, poden ser executats en qualsevol
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moment i des de qualsevol alçada, un (1) pel competidor masculí i un (1) pel
femení.
D 3.7.6 L'ordre dels salts l'escollirà l'equip i el realitzarà en tres (3) rondes
saltant un darrera l'altre i començant qualsevol dels dos saltadors.
D 3.8 Salts Sincronitzats Mixtes
D 3.8.1 Als Campionats del Món, Copes del Món i altres competicions FINA es
podrà realitzar la competició de Salts Sincronitzats Mixtes.
D 3.8.2 A totes les competicions FINA els equips es composaran de dos (2)
saltadors, un (1) masculí i un (1) femení, de la mateixa Federació.
D 3.8.3 Cada competició de Salts Sincronitzats Mixtes, tant de trampolí de 3
metres com de plataforma de 10 metres, constarà de cinc (5) rondes de salts
de cinc (5) grups diferents.
D 3.8.4 Les dues (2) primeres rondes de salts amb un coeficient de dificultat
assignat de 2.0 independentment del seu valor per fórmula, i tres (3) rondes
de salts sense límit de coeficient de dificultat.
D 4 FULLS DE SALTS
D 4.1 Cada saltador o el seu representant, hauran d’entregar al Jutge Àrbitre, o al
seu representant designat, una relació complerta dels salts seleccionats (fulls de
salts) en el format oficial de l’esdeveniment per a la competició preliminar i per a les
següents fases de la competició.
D 4.2 El saltador i el seu representant són responsables de l’exactitud del full de
salts, el qual haurà d’estar signat pel saltador o el seu representant.
D 4.3 El full de salts haurà d’entregar-se no més tard de 24 hores abans de l’inici de
la competició eliminatòria de cada prova.
D 4.4 El Jutge Àrbitre pot acceptar qualsevol relació de salts presentada després del
màxim de les 24 hores abans de l’inici de la competició preliminar, i fins a 3 hores
abans de l’inici de la mateixa, sempre que s’acompanyi d’un pagament equivalent a
250 francs suïssos.
D 4.5 No s’admetrà cap saltador a la competició si no presenta la relació de salts
dins el període establert.
D 4.6 A totes les competicions, el saltador i el seu representant poden canviar el full
de salts abans de l’inici de la competició semifinal o de la final, sempre i quan
s’entregui al Jutge Àrbitre, o al seu representant designat, la nova relació de salts no
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més tard de trenta (30) minuts després de la finalització de la sessió anterior. Si no
es presenta un nou full de salts en el període establert, el saltador haurà de fer els
salts tal i com apareixen al full presentat inicialment.
D 4.7 Per a qualsevol competició, sota circumstàncies excepcionals, un saltador pot
ser substituït per un altre de la mateixa Federació fins 3 hores abans de l’inici de la
competició eliminatòria. A les competicions de sincronitzats dels Jocs Olímpics, la
substitució podrà dur-se a terme abans de l’inici de la competició final. El Jutge
Àrbitre acceptarà el canvi al full de salts.
D 4.8 Tant a les proves individuals, sincronitzades com d'equips de salts, una
vegada transcorreguts els períodes establerts, no es permetrà cap canvi addicional
als fulls.
D 4.9 El full de salts ha de contenir la següent informació en l’ordre d’execució dels
salts:
* El número de cada salt d’acord amb les normes 1.5.1 fins 1.5.7
* L’execució o posició del salt d’acord amb la norma 1.5.8
* L’altura del trampolí o plataforma
* El Coeficient de Dificultat, segons la norma D 1.6.
D 4.10 Els salts de cada ronda hauran d’executar-se pels saltadors consecutivament,
d’acord amb l’ordre de sortida.
D 4.11 La relació de salts tindrà preferència sobre l’indicador visual i qualsevol
anunci.
D 5 PROCEDIMIENTS DE COMPETICIÓ
D 5.1 Control de les competicions
D 5.1.1 Totes les competicions seran controlades per un Jutge Àrbitre, auxiliat
pels Jutges Àrbitre assistents, conjuntament amb els jutges puntuadors i la
Secretaria.
D 5.1.2 El número del salt a realitzar, així com la seva posició, haurà de
mostrar-se en un indicador visible per a tots els saltadors i jutges.
D 5.1.3 Quan sigui possible s’utilitzarà un programa informàtic adequat per
controlar la competició i realitzar una anàlisi dels jutges.
D 5.1.4 Quan el marcador electrònic no estigui disponible, el jutges hauran de
tenir llibrets de puntuació per mostrar les notes. Aquests llibrets han de poder
mostrar les notes del 0 al 10 en fraccions de mitjos punts.
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D 5.2 Composició dels panells de Jutges
D 5.2.1 Quan sigui possible, als Jocs Olímpics, Campionats i Copes del Món
es designaran set (7) jutges per a les proves individuals i les proves d'equip, i
onze (11) jutges per a les proves sincronitzades. Cinc d’ells puntuaran la
sincronització del salt, tres (3) puntuaran l’execució d’un saltador i tres (3)
l’execució de l’altre saltador.
D 5.2.2 A totes les competicions individuals que no sigui Jocs Olímpics,
Campionats del Món i Copes del Món, podran designar-se cinc (5) jutges. A
totes les competicions de salts sincronitzats excepte Jocs Olímpics,
Campionats del Món i Copes del Món, es poden fer servir nou (9) jutges. Cinc
(5) jutjaran la sincronització del salt, dos (2) jutjaran l’execució d’un saltador i
dos (2) jutjaran l’execució de l’altre saltador.
D 5.2.3 Sempre que es disposi de prou jutges, el panell de jutges per a les
Competicions finals es composarà de jutges de nacionalitat diferent a la dels
saltadors.
D 5.2.4 Quan es consideri convenient, es podrà utilitzar doble panell de jutges
a la mateixa prova. En aquest cas, el segon panell actuarà a partir de l quarta
ronda de salts de la competició. Nota: En circumstàncies excepcionals com
molta calor i humitat, els panells poden canviar-se després de cada ronda.
D 5.2.5 El Jutge Àrbitre, haurà de situar als jutges a cada banda del trampolí o
plataforma que es faci servir, segons senyala la Regla d’Instal·lacions FR 5.
Quan no sigui possible, els jutges es podran situar junts a una sola banda.
D 5.2.6 Un cop situat, un jutge no podrà canviar la seva posició si no és per
decisió del Jutge Àrbitre, i només degut a circumstàncies especials.
D 5.2.7 Quan un jutge no pugui seguir actuant desprès de que una competició
hagi començat, se’l substituirà pel jutge reserva.
D 5.2.8 Després de cada salt, i desprès del senyal del Jutge Àrbitre, cada
jutge haurà, de manera immediata i simultàniament, sense comunicar-se entre
ells, i de manera clara, d’indicar la puntuació del salt. Si s’utilitza un dispositiu
electrònic, els jutges introduiran les seves puntuacions immediatament
desprès de la realització del salt.
D 5.2.9 Les notes dels jutges es mostraran a un marcador electrònic,
preferiblement fora de l’abast visual dels jutges. Les puntuacions, (sense cap
altra informació sobre la classificació de la competició) s’hauran de mostrar als
jutges als seus marcadors individuals.
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D 6 FUNCIONS DEL JUTGE ÀRBITRE (JA) I DELS ASSISTENTS DEL JUTGE
ÀRBITRE
D 6.1 El Jutge Àrbitre (JA) tindrà el control de la competició i es col·locarà en una
posició que li permeti dirigir la competició i assegurar que es compleix el reglament.
D 6.2 El JA podrà designar Jutges Àrbitre Assistent que hauran de:
- Observar que el saltador(s) està(n) al trampolí o plataforma
- En salts sincronitzats estaran situats al costat oposat de la piscina, per tal
d’observar l’execució del saltador situat a aquella banda
D 6.3 El JA haurà de revisar les relacions de salts. Si un full no complís amb el
reglament, el JA haurà de corregir-la abans de l’inici de la competició.
D 6.4 El saltador serà informat pel JA tant aviat com sigui possible, de que cal fer
una correcció.
D 6.5 En cas de circumstàncies imprevistes, el JA pot declarar una pausa curta, un
aplaçament o parar la competició. Si és possible, la interrupció haurà de fer-se al
final d’una ronda completa de salts.
D 6.6 Després d’una interrupció, la competició continuarà des d’on es va parar. Els
punts obtinguts fins abans de la interrupció hauran d’afegir-se a la part pendent de la
competició quan es reprengui. Els resultats finals es basaran en la última ronda
completa de salts.
Nota: Si la competició no pot continuar, el resultat el determinarà el Jurat
d’Apel·lació.
D 6.7 Quan hi hagi vent fort, el JA pot concedir al saltador el dret d’efectuar un reinici
sense deducció de punts.
D 6.8 Abans de cada salt, el JA o el locutor oficial, anunciarà en l’idioma oficial del
país organitzador, el nom del saltador i el salt a executar. A les competicions on es
facin servir plataformes de diferents alçades, aquestes també s’hauran d’anunciar. Si
s’utilitza marcador electrònic, tota la informació referent al salt s’haurà de mostrar i
l’anunci verbal es podrà limitar a la identificació del saltador.
D 6.9 Quan un salt s’anuncia erròniament, el saltador o el seu representant haurà
d’advertir immediatament al Jutge Àrbitre, qui ho verificarà al full de salts.
D 6.10 Si el saltador executa el salt anunciat erròniament, el Jutge Àrbitre podrà
cancel·lar-lo i fer que el salt correcte s’anunciï de nou i s’executi a continuació. La
puntuació del primer salt ha de ser anotada per si hagués una reclamació posterior.
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D 6.11 El salt haurà de realitzar-se després del senyal donat pel JA. El senyal no es
donarà abans de que el saltador hagi adoptat la seva posició al trampolí o plataforma
i el JA hagi comprovat el marcador. Per a sortides endarrere i endins, el saltador no
es col·locarà al final del trampolí o la plataforma fins que el Jutge Àrbitre hagi donat
el senyal.
D 6.12 A cada saltador se li donarà temps suficient per a la preparació i execució del
salt, però si el saltador utilitza més d’un minut després de l’avís del Jutge Àrbitre,
rebrà zero (0) punts pel salt anunciat.
D 6.13 Quan un saltador executa el salt abans de que es doni el senyal, el JA
decidirà si s’ha de repetir.
D 6.14 En circumstàncies excepcionals, el Jutge Àrbitre pot permetre al saltador
repetir un salt sense penalització. Les notes atorgades al primer salt hauran d’anotarse per si es presentés una reclamació.
D 6.15 La sol·licitud per a aquesta repetició haurà de fer-se immediatament pel
saltador o el seu representant.
D 6.16 Si el saltador efectua un doble bot al final del trampolí o doble salt al final de
la plataforma abans del bot de sortida el Jutge Àrbitre declararà salt fallat.
- Nota. Doble bot (double bounce) al trampolí o doble salt (double jump) a
plataforma: els peus deixen el trampolí o la plataforma, els dos braços es
balancegen i/o els genolls es flexionen abans de l’enlairament.
D 6.17 Quan a un salt amb carrera l’últim pas no és amb un sol peu, el Jutge Àrbitre
declararà salt nul.
D 6.18 Quan la sortida al trampolí no és simultàniament amb els dos peus, el Jutge
Àrbitre declararà salt nul
D 6.19 Quan és evident que un salt s’ha executat en una posició diferent a
l’anunciada, el JA haurà de fer repetir l’anunci i, abans de donar el senyal als jutges
per mostrar les qualificacions, declararà que la màxima puntuació és de 2 punts. Si
algun jutge dona més de 2 punts, el JA declararà que la nota d’aquell jutge és 2
punts.
D 6.20 Quan a l’entrada, un tirabuixó és menor o major que l’anunciat en 90º o més,
el JA declararà salt fallat.
D 6.21 Quan el JA està segur de que el saltador ha fet un salt de número diferent a
l’anunciat, declararà salt fallat.
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D 6.22 Quan un o ambdós braços es col·loquen per sobre del cap en una entra de
peus, o per sota del cap en una entrada de cap, el JA haurà de declarar màxima
puntuació 4 ½. Si un jutge atorga més de 4 ½, el JA declararà que la nota d’aquell
jutge és 4 ½.
D 6.22.1 En salts amb entrada de cap, si els peus entren a l’aigua abans que
el cap o les mans, l’àrbitre declararà salt fallat.
D 6.22.2 En salts amb entrada de peu, si el cap o les mans entren a l’aigua
abans que els peus, l’àrbitre declararà salt fallat.
D 6.23 Durant l’execució d’un salt, el saltador no ha de rebre cap ajuda de ningú. Es
permet l’ajuda entre salts.
D 6.24 El JA podrà declarar salt fallat si considera que el saltador ha rebut ajuda
desprès del senyal de sortida.
D 6.25 Quan en un salt amb carrera, un saltador fa una passa i es para, o en salts
de parat, para el moviment del bot de sortida desprès de que les cames hagin
començat a pressionar, el Jutge Àrbitre declararà que hi ha hagut un reinici i deduirà
2 punts de la puntuació de cada jutge.
D 6.26 Si es fes un reinici de la sortida en un salt amb carrera, part o en un salt en
equilibri, el JA deduirà 2 punts de la nota de cada jutge.
D 6.27 Quan un saltador falla en un segon intent (o reinici), el JA declararà salt fallat.
D 6.28 Quan un saltador renuncia a executar un salt, el JA declararà salt fallat.
D 6.29 Si un saltador en una competició destorba la celebració d’una prova, el JA el
podrà excloure d’aquella competició. Si un membre d’una federació, un entrenador o
jutge pertorba una prova, el JA el podrà expulsar-lo de la instal·lació.
D 6.30 El JA podrà substituir a qualsevol jutge de la competició si considera que la
seva forma de jutjar és insatisfactòria, i podrà nomenar a un altre jutge que el
substitueixi. Al final de la competició el JA haurà de fer un informe per escrit al Jurat
d’Apel·lació.
D 6.31 Aquest canvi en el jurat haurà de fer-se únicament al final d’una sessió o
d’una ronda de salts.
D 6.32 Al final de la competició el JA haurà de confirmar els resultats finals amb la
seva firma.
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D 7 FUNCIONS DE LA SECRETARIA
D 7.1 Les anotacions de les competicions hauran de dur-se a terme per dues
secretaries independents.
D 7.2 Per tal de facilitar els càlculs, es podrà utilitzar un ordinador, calculadora o una
taula de càlcul (barem).
D 7.3 A les proves individuals i d'equip de salts, les puntuacions dels jutges
s’anunciaran en l’ordre en que es trobin situats, i la primera secretaria haurà anotar
les puntuacions al full de salts del saltador segons siguin anunciades. En les proves
sincronitzades, les notes dels jutges seran anunciades començant pels jutges
d’execució en l’ordre en que estan situats, seguit de les notes dels jutges de
sincronització, també en l’ordre en que estan situats. Si s’utilitza un ordinador i
marcador electrònic, l’anunci de les notes dels jutges no serà necessari i la
secretaria pot anotar les puntuacions directament del monitor.
D 7.4 La segona secretaria haurà d’apuntar al full de salts les notes tal i com les
mostren els jutges. Si s’utilitza un ordinador per determinar les puntuacions, la
segona secretaria pot prendre les notes directament del monitor.
D 7.5 A les proves individuals i d'equip de salts quan puntuen set (7) jutges, la
secretaria haurà d’eliminar les dues (2) notes més altes i les dues (2) notes més
baixes. Quan dos o més notes siguin iguals, només s’eliminaran dues de les notes
iguals. Si només puntuen cinc (5) jutges, les secretaries eliminaran la nota més alta i
la més baixa.
D 7.6 En salts sincronitzats, quan puntuïn 11 jutges, les secretaris eliminaran la nota
més alta i la més baixa de les puntuacions d’execució d’un saltador, la més alta i la
més baixa de les puntuacions d’execució de l’altre saltador i la més alta i la més
baixa de les puntuacions de sincronització. Quan dos o més notes siguin iguals
qualsevol d’elles podrà ser eliminada.
D 7.7 En salts sincronitzats, quan puntuïn 9 jutges, les secretaries eliminaran la nota
més alta i la més baixa d’execució i la nota més alta i la més baixa de sincronització.
Quan dues o més notes siguin iguals qualsevol pot ser eliminada.
D 7.8 Les secretaries, de manera independent, hauran de sumar el total de les notes
restants i multiplicar el resultat pel CD del salt per determinar la puntuació del salt
d’acord amb els següents exemples:
Competicions individuals
Cinc (5) jutges:
Set (7) jutges:

8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0, = 22.5 x 2.0 = 45.0
8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0
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Competició de salts sincronitzats:
Notes de sincronització:
Execució saltador 1:
Execució saltador 2:
=35.5 : 5 x 3 = 21.3

8.5, 8.0, 8.0, 7.5, 7.5
7.0, 6,5
5.5, 5,5
21.3 x 2.8 = 59.64

Onze (11) jutges: Notes de sincronització:
Execució saltador 1:
Execució saltador 2:
35.5 : 5 x 3 = 21.3

8.0, 8.0, 7.5, 7.5, 7.0
7.0, 6,5, 6.0
5.5, 5,5, 7.0
21.3 x 2.8 = 59.64

Nou (9) jutges:

D 7.9 Si un jutge per indisposició o per qualsevol altra circumstància imprevista, no
hagués pogut puntuar un determinat salt, s’adoptarà la mitjana de les puntuacions
dels altres jutges com a la nota que falta. Aquesta nota es calcularà, per sobre o per
sota, al mig punt o punt sencer més proper. Les mitjanes que acabin de .01 a .24 es
perdran. Les mitjanes que acabin de .25 fins a .74 han d’arrodonir-se a .50. Les
mitjanes que acabin en .75 o més alts han d’arrodonir-se a la següent puntuació
sencera.
D 7.10 Als salts sincronitzats, quan un jutge (d’execució o de sincronització), per
indisposició o qualsevol altra circumstància imprevista, no hagués pogut puntuar un
salt determinat, en un panell d’11 jutges, la mitja de les notes dels altres dos jutges
d’execució del mateix saltador o la mitja dels altres quatre jutges de sincronització
s’adoptarà com a la nota que falta. La nota de sincronització s’arrodonirà cap a dalt o
cap a baix, fins al mig punt o punt sencer més proper. Les mitjanes que acabin de
.01 a .24 es perdran. Les mitjanes que acabin de .25 fins a .74 han d’arrodonir-se a
.50. Les mitjanes que acabin en .75 o més alts han d’arrodonir-se a la següent
puntuació sencera. En un panell de 9 jutges, la nota de l’altre jutge d’execució pel
mateix saltador, s’adoptarà com a la nota que falta.
D 7.11 Al final de la competició les dues secretaries han de comparar els fulls de
resultats.
D 7.12 El resultat de la competició s’obtindrà a partir dels fulls de resultats.
D 7.13 Si s’utilitza un sistema informàtic, podrà haver una sola secretaria. La
secretaria només prendrà nota de les puntuacions i del resultat informàtic, a fi
d’assegurar que el resultat final pugui calcular-se en cas que el sistema informàtic
deixés de funcionar.
D 7.14 El resultat final en les proves FINA haurà d’anunciar-se en un dels idiomes
oficials de la FINA (anglès o francès).
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D 8 CRITERIS DE PUNTUACIÓ
D 8.1 Generalitats
D 8.1.1 El jutge atorgarà una nota de 0 a 10 punts d’acord amb la seva
impressió global en base als següents criteris:
Excel·lent
Molt bo
Bo
Satisfactori
Deficient
No satisfactori
Completament fallat

10
8.5 – 9.5
7.0 – 8.0
5.0 – 6.5
2.5 – 4.5
0,5 – 2.0
0

D 8.1.2 Quan es puntua un salt, el jutge no haurà d’estar influenciat per cap
altre factor que no sigui la tècnica i l’execució del salt. El salt s’haurà de
considerar sense tenir en compte els moviments previs a la posició d’inici, la
dificultat del salt o qualsevol moviment realitzat sota de la superfície de
l’aigua.
D 8.1.3 Els aspectes a considerar al puntuar la impressió global d’un salt són
la tècnica i l’elegància de:
-

La posició d’inici i la carrera

-

El bot de sortida

-

El vol

-

L’entrada

D 8.1.4 Quan un salt s’executa clarament en una posició diferent a
l’anunciada, el salt es considera no satisfactori. La puntuació màxima per a
aquest salt serà de 2 punts.
D 8.1.5 Quan un salt s’executa parcialment en una posició diferent a
l’anunciada, els jutges hauran de puntuar segons la seva opinió.
D 8.1.6 Quan un salt no s’executa en la posició d’Estirat (A), Carpat (B),
Encongit (C) o Discrecional (D) segons es descriu al reglament, el jutge haurà
de deduir de ½ a 2 punts, d’acord amb la seva opinió.
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D 8.1.7 Quan un jutge considera que s’ha executat un salt de diferent número
al anunciat, podrà concedir zero (0), tot i que el Jutge Àrbitre no l’hagi declarat
salt fallat.
D 8.2 La posició d’inici
D 8.2.1. Quan el Jutge Àrbitre doni el senyal, el saltador prendrà la posició
d’inici.
D 8.2.2 A la posició d’inici el cos deu estar dret, amb el cap dret i els braços
estesos, en qualsevol posició.
D 8.2.3 Quan el cos en la posició d’inici no estigui dret amb el cap dret i els
braços estesos cada jutge deduirà de ½ a 2 punts, segons el seu criteri.
D 8.2.4 Salts de parat
D 8.2.4.1 La posició d’inici per als salts de parat s’adoptarà quan el
saltador se situï al final del trampolí o plataforma.
D 8.2.4.2 Quan s’executa un salt sense carrera, els peus deuen estar
en contacte amb el trampolí o plataforma fins l’enlairament.
D 8.2.4.3 Quan s’executa un salt de parat, el saltador no podrà botar
(bot lleuger) al trampolí o plataforma abans de la sortida. Si això
passés, el jutge deduirà de ½ a 2 punts segons la seva opinió.
D 8.2.5 Salts amb carrera
D 8.2.5.1 La posició inicial en un salt amb carrera, haurà d’adoptar-se
quan el saltador està preparat per fer el primer pas de la carrera.
D 8.2.6 Salts en equilibri
D 8.2.6.1 La posició inicial en un salt en equilibri serà adoptada quan
les dues mans estiguin a l’extrem frontal de la plataforma i els dos peus
hagin abandonat la mateixa.
D 8.2.6.2 Quan, en un salt en equilibri, no es mostra un equilibri estable en la
posició estirada vertical, cada jutge haurà de deduir de ½ a 2 punts segons la
seva opinió
D 8.2.6.3 Es permetrà un reinici quan el saltador perd el seu equilibri, i un o
ambdós peus tornen a tocar la plataforma, o qualsevol altra part del cos que
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no siguin les mans, toquen la plataforma. Quan un saltador perd el seu
equilibri i mou una o les dues mans des de la
posició original a la punta de la plataforma, es considerarà com un reinici del
salt.
D 8.3 La carrera
D 8.3.1 Quan s’executa un salt amb carrera tant des del trampolí com des de
la plataforma, la carrera ha de ser fluida i estèticament agradable, i continua
fins al final del trampolí o la plataforma, amb l’última passa feta amb un sol
peu.
D 8.3.2 Quan la carrera no és fluida i estèticament agradable, o no és
continua fins al final del trampolí o la plataforma, cada jutge deduirà de ½ a 2
punts, segons la seva opinió.
D 8.3.3 Quan l’última passa no es fa amb un sol peu, el jutge podrà atorgar
cero (0) punts tot i que el JA no hagi declarat salt fallat.
D 8.3.4 El saltador no ha de fer doble bot al final del trampolí o doble salt al
final de la plataforma abans del bot de sortida. Quan el jutge consideri que ha
fet doble bot o doble salt en un salt amb carrera, atorgarà 0 punts tot i que el
Jutge Àrbitre no hagi declarat salt nul.
-Nota. Doble bot al trampolí o doble salt a plataforma: Els peus deixen
el trampolí o la plataforma, doblegar braços i/o els genolls abans de
l’enlairament.
D 8.4 La sortida
D 8.4.1 La sortida en salts endavant i invers pot fer-se amb o sense carrera.
La sortida en salts endarrere o endins haurà de ser sense carrera.
D 8.4.2 La sortida des del trampolí s’haurà de fer amb els dos peus
simultàniament. La sortida endavant des de la plataforma es podrà fer amb un
sol peu.
D 8.4.3 Quan la sortida des del trampolí no es faci amb els dos peus
simultàniament, el jutge podrà atorgar cero (0) punts tot i que el JA no hagi
declarat salt fallat.
D 8.4.4 En salts amb i sense carrera, el bot de sortida haurà de ser ferm, alt i
amb seguretat i haurà de fer-se des de l’extrem del trampolí o plataforma.
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D 8.4.5 Quan la sortida no sigui ferma, alta i amb seguretat, o des de l’extrem
del trampolí o plataforma, cada jutge deduirà de ½ a 2 punts segons la seva
opinió.
D 8.4.6 En salts amb tirabuixó, el tirabuixó no s’ha d’executar manifestament
des del trampolí o plataforma. Si el tirabuixó s’executa manifestament des del
trampolí o plataforma, cada jutge deduirà de ½ a 2 punts segons la seva
opinió.
D 8.5 El vol
D 8.5.1 En l’execució d’un salt, el salt es deu efectuar a la línia central del vol.
D 8.5.2 Si en qualsevol salt, el saltador salta cap a un costat respecte la línia
central del vol, cada jutge deduirà la seva puntuació segons la seva opinió.
D 8.5.3 Si en qualsevol salt, el saltador toca l'extrem del trampolí o plataforma
amb els seus peus o mans, cada jutge deduirà la seva puntuació segons la
seva opinió.
D 8.5.4 Si durant l'execució de un salt, el saltador està perillosament a prop
del trampolí o plataforma o toca l'extrem del trampolí o la plataforma amb el
cap, els jutges hauran de puntuar com a màxim 2 punts. Si la majoria del
jutges (com a mínim tres (3) en un panell de 5 jutges / com a mínim quatre (4)
en un panell de 7 jutges) puntuen dos (2) o menys punts, totes les
puntuacions més altes seran de dos (2) punts. Els jutges indicaran al JA
mitjançant sistema electrònic, o quan no estigui disponible aixecant la mà
Un salt pot executar-se en les següents posicions:
Estirat (A)
D 8.5.5 En posició estirada el cos no s’ha de flexionar ni pels genolls ni pels
malucs. Els peus hauran d’estar junts i els “empeines” estirats. La posició de
braços serà opcional pel saltador.
D 8.5.6 Si la posició estirada no fos estèticament agradable, ni mostrada com
es descriu, cada jutge deduirà de a ½ 2 punts segons la seva opinió.
D 8.5.7 En tots els salts al vol, la posició estirada haurà de mostrar-se
clarament, i aquesta posició s’adoptarà des de la sortida o després d’un
mortal. Quan la posició estirada no es mostra, com a mínim durant un quart
de mortal (90º) en salts amb un mortal, i com a mínim en mig mortal (180º) en
salts amb més d’un mortal, la nota màxima dels jutges haurà de ser 4 ½ .
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Carpat (B)
D 8.5.8 A la posició carpada el cos haurà d’estar flexionat pels malucs, però
les cames s’hauran de mantenir estirades, amb els peus junts i els “empeines”
estirats. La posició de braços serà opcional.
D 8.5.9 Si la posició carpada no fos estèticament agradable, ni mostrada com
es descriu, cada jutge deduirà de ½ a 2 punts segons la seva opinió.
D 8.5.10. Als salts carpats amb tirabuixó, la posició carpada ha de marcar-se
clarament. Si no fos així, cada jutge deduirà de ½ a 2 punts segons la seva
opinió.
Aquestes il·lustracions serveixen només de guia i la posició dels braços és a
elecció del saltador excepte a l’entrada.
Encongit (C)
D 8.5.11 A la posició encongida el cos haurà d’estar agrupat, flexionat pels
genolls i malucs, amb els genolls i peus junts dintre del límit de les espatlles.
Les mans hauran d’estar a la part inferior de les cames i els “empeines”
estirats.
D 8.5.12 Si la posició encongida no fos estèticament agradable, ni mostrada
com es descriu, cada jutge deduirà de ½ a 2 punts segons la seva opinió.
D 8.5.13 Als salts encongits amb tirabuixó, la posició encongida ha de marcarse clarament. Si no fos així, cada jutge deduirà de ½ a 2 punts segons la seva
opinió.
Aquestes il·lustracions només serveixen de guia i la posició dels braços és a
elecció del saltador excepte a la posició encongida i l’entrada.
Posició Discrecional
D 8.5.14 A la posició discrecional, la posició del cos és opcional, però les
cames hauran d’estar juntes amb els “empeines” estirats en tot moment.
D 8.5.15 Si la posició discrecional no fos estèticament agradable, ni mostrada
com es descriu, cada jutge deduirà de ½ a 2 punts segons la seva opinió.
D 8.5.16 Als salts mortals amb tirabuixó, aquest es podrà realitzar en
qualsevol moment del salt.
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D 8.6 L’entrada
D 8.6.1 L’entrada a l’aigua haurà de ser en tots els casos vertical o gairebé
vertical , amb el cos estirat, els peus junts i els “empeines” estirats.
D 8.6.2 Quan l’entrada es curta o passada, el cos no estigui estirat, els peus
no estiguin junts o els “empeines” sense estirar, cada jutge deduirà segons la
seva opinió.
D 8.6.3 A les entrades de cap, els braços hauran d’estar estesos per sobre del
cap, en línia amb el cos, amb les mans juntes. Si un o ambdós braços
estiguessin per sota el cap en el moment de l’entrada, el jutge atorgarà un
màxim de 4 ½ punts, encara que el JA no hagi declarat un màxim de 4 ½
punts.
D 8.6.4 A les entrades de peu, els braços hauran d’estar enganxats al cos,
sense doblegar els colzes. Si un o ambdós braços estiguessin per sobre del
cap en el moment de l’entrada, el jutge atorgarà un màxim de 4 ½ punts,
encara que el JA no hagi declarat un màxim de 4 ½ punts.
D 8.6.5 Excepte allò detallat a les regles D 8.6.3 y D 8.6.4, quan els braços no
estiguin en la posició correcta tant a les entrades de cap com a les de peu,
cada jutge deduirà de ½ a 2 punts segons el seu criteri.
D 8.6.6 Quan un tirabuixó sigui més gran o més petit que l’anunciat en 90º o
més, el jutge podrà atorgar cero (0) punts tot i que el JA no hagi declarat salt
fallat.
D 8.6.7 Es considera que un salt s’ha completat quan tot el cos està
completament a sota de la superfície de l’aigua.
D 9 CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER SALTS SINCRONITZATS
D 9.1 Als salts sincronitzats es jutja l’execució dels salts individuals i la sincronització
dels dos saltadors.
D 9.2 Les regles dels salts individuals s’aplicaran a l’execució dels salts, als salts
sincronitzats, excepte quan un o ambdós saltadors executin un salt de número
diferents a l’anunciat, en aquest cas el jutge àrbitre declararà salt fallat.
D 9.3 Quan es puntua la sincronització dels saltadors, s’ha de tenir en compte la
impressió general (overall impression) dels salts.
D 9.4 Els factors a considerar al jutjar salts sincronitzats són:
-

La posició d’inici, la carrera i la sortida, incloent la similitud en altura
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-

La coordinació en temps coordinat dels moviments durant el vol
La similitud dels angles de les entrades
La comparació en la distància de les entrades des del trampolí o la
plataforma
La coordinació en temps de les entrades

D 9.5 Si un dels dos saltadors toca la superfície de l’aigua abans que l’altre saltador
hagi abandonat el trampolí o plataforma, el Jutge Àrbitre declararà salt fallat.
D 9.6 El Jutge Àrbitre ha de declarar una deducció de dos punts de tots els jutges,
quan es produeix un reinici d’un o els dos saltadors.
D 9.7 Els jutges d’execució no hauran d’estar influenciats per cap altre factor que no
sigui la tècnica i execució del salt que estan puntuant: no per l’altre salt ni per la
sincronització d’ambdós saltadors.
D 9.8 Quan un jutge d’execució consideri que el saltador ha realitzat un salt de
diferent número, el jutge haurà de puntuar zero (0) punts tot i que el Jutge Àrbitre no
el declari com a salt fallat. Si ambdós jutges d’execució d’un saltador en un panell de
nou (9) jutges, o els tres jutges en un panell d’onze (11) jutges, donen zero (0) punts,
el Jutge àrbitre declararà salt fallat, tots els nou (9) o onze (11) jutges puntuaran zero
(0).
D 9.9 Els jutges de sincronització no hauran d’estar influïts per cap altre factor que
no sigui la coordinació dels dos saltadors; no per l’execució dels salts.
D 9.10 Si tots els jutges de sincronització donen zero (0) punts, el Jutge Àrbitre
declararà salt fallat.
D 9.11 Quan s’apreciï qualsevol de les següents errades, cada jutge de
sincronització deduirà de ½ a 2 punts segons la seva opinió, per cada defecte en:
-

La similitud en la posició d’inici, carrera, sortida o altura
La coordinació en temps dels moviments durant el vol
La similitud en els angles de les entrades
La comparació en la distància d’entrada des del trampolí o la
plataforma
La coordinació en temps de les entrades
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D 10 RESUM DE LES PENALITZACIONS
El Jutge Àrbitre declara “salt fallat”: zero (0) punts
D 6.12 Si el saltador tarda més d’un (1) minut, després d’un avís.
D 6.16 Si el saltador fa un doble bot al final del trampolí o doble salt a plataforma
abans del bot de sortida.
D 6.17 Si l’última passa no es fa amb un sol peu.
D 6.18 Si l’enlairament des de el trampolí no es fa amb els dos peus al mateix temps.
D 8.6.6 Si el tirabuixó és major o menor en 90º o més del salt anunciat.
D 6.21 Si el saltador ha realitzat un salt de diferent número al salt anunciat.
D 6.21.1 Si els peus entren a l’aigua abans que el cap o les mans en una entrada de
cap.
D 6.21.2 Si el cap o les mans entren a l’aigua abans que els peus en una entrada de
peus.
D 6.24 Si el saltador ha rebut ajuda després del senyal d’inici.
D 6.27 Si falla un segon intent (o reinici).
D 6.28 Si un saltador refusa l’execució d’un salt.
D 9.2 En salts sincronitzats, si un o els dos saltadors realitzen un salt de diferent
número o posició.
D 9.5 En salts sincronitzats, si un dels dos saltadors arriba a l’aigua abans que l’altre
saltador hagi abandonat el trampolí o plataforma.
D 9.8 En salts sincronitzats, si tots els jutges d’execució donen zero (0) punts a un
saltador.
D 9.10 En salts sincronitzats, si tots los jutges de sincronització atorguen zero (0)
punts.
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El Jutge Àrbitre declara “deducció de 2 punts”
D 6.25 Quan en un salt amb carrera, un saltador fa una passa i es para, o en salts
de parat, para el moviment del bot de sortida desprès de que les cames hagin
començat a pressionar el trampolí o plataforma.
D 6.26 Si un saltador fa un reinici en un salt amb carrera, un salt sense carrera, o un
equilibri.
D 9.6 En salts sincronitzats si hi ha un reinici per part d’un o ambdós saltadors.
El Jutge Àrbitre declara “màxim 2 punts”
D 6.19 Si un saltador executa el salt en una posició diferent a l’anunciada.
El Jutge Àrbitre declara “màxim 4 ½”
D 6.19 Si un saltador té un o ambdós braços per sobre del cap en una entrada de
peus, o per sota del cap en una entrada de cap.
El Jutges atorguen “0 punts”
D 8.1.7 Si s’executa un salt de diferent número.
D 8.3.3 Quan l’última passa no es fa amb un sol peu.
D 8.3.4 Si el saltador fa doble bot al final del trampolí o doble salt al final de la
plataforma abans del bot de sortida.
D 8.4.3 Quan la sortida des del trampolí no es faci amb els dos peus simultàniament.
D 8.6.6 Quan un tirabuixó sigui més gran o més petit que l’anunciat en 90º o més.
D 9.8 En salts sincronitzats, si un jutge d’execució considera que ha executat un salt
de diferent número.
Els jutges atorguen “màxim 2 punts”
D 8.1.4 Si un salt s’executa en una posició clarament diferent a l’anunciada.
D 8.5.4 Si durant l'execució de un salt, el saltador està perillosament a prop del
trampolí o plataforma o toca l'extrem del trampolí o la plataforma amb el cap.
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Els jutges atorguen “màxim 4 ½”
D 8.5.7 En un salt al vol, quan la posició estirada no es mostra, com a mínim durant
un quart de mortal (90º) en salts amb un mortal, i com a mínim en mig mortal (180º)
en salts amb més d’un mortal.
D 8.6.3 Si els braços estan situats per sota del cap en una entrada de cap.
D 8.6.4 Si un o dos braços estan per sobre del cap en una entrada de peus.
Els Jutges dedueixen “de 1/2 a 2 punts"
D 8.1.6 Si un salt no s’executa en la posició tal i com es descriu en el Reglament.
D 8.2.3 Quan el cos en la posició d’inici no estigui dret amb el cap dret i els braços
estirats.
D 8.2.4.3 Si els peus es separen lleugerament del trampolí o plataforma (crow-hop)
abans de l’enlairament en un salt sense carrera.
D 8.2.6.2 Si en un salt en equilibri, no es mostra un equilibri estable en la posició
vertical.
D 8.3.2 Quan una carrera no és fluida i estèticament agradable, o no contínua fins el
final del
trampolí o plataforma.
D 8.4.5 Si el bot de sortida no és ferm, alt i amb seguretat.
D 8.4.6 Si en un salt amb tirabuixó, aquest s’executa manifestament des del trampolí
o plataforma.
D 8.5.6 Si la posició estirada no es mostra tal com es descriu.
D 8.5.9 Si la posició carpada no es mostra tal com es descriu.
D 8.5.10 Si en un salt carpat amb tirabuixons, la posició carpada no es mostra
clarament.
D 8.5.12 Si la posició encongida no es mostra tal com es descriu.
D 8.5.13 Si en un salt encongit amb tirabuixons, la posició encongida no es mostra
clarament.
D 8.5.15 Si la posició discrecional no es mostra tal com es descriu.
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D 8.6.5 Si els braços no estan en posició correcta, tant en els salts amb entrada de
cap com de peu.
D 9.11 En salts sincronitzats, por defectes en:
-

La similitud en la posició d’inici, carrera, sortida o altura
La coordinació en temps dels moviments durant el vol
La similitud en els angles de les entrades
La comparació en la distancia d’entrada des del trampolí o plataforma
La coordinació en temps de les entrades

Los Jutges dedueixen “d’acord amb la seva opinió personal”
D 8.1.5 Si un salt es executat parcialment en una posició diferent a l’anunciada.
D 8.5.2 Si en un salt, el saltador salta cap a un cantó respecte a la línia central del
vol.
D 8.5.3 Si en un salt, el saltador toca el final del trampolí o la plataforma amb els
seus peus o mans.
D 8.6.2 Quan l’entrada a l’aigua no és vertical, és curta o passada, girada el cos no
està recte, els peus no estan junts o els “empeines” no estan estirats.
D AG REGLAMENTACIO DE GRUPS D’EDATS
DAG 1 Les Regles de competició de la FINA s’aplicaran a totes les
competicions de Grups
d’Edats.
DAG 2 Categories de Grups de Edats
Tots els saltadors de Grups d’Edats estan classificats des de l’1 de gener fins a la
mitjanit del 31de desembre de l’any de la competició.
DAG 3 Proves de Salts
DAG 3.1 Grup A
DAG 3.1.1 Edat: 16, 17 o 18 anys a 31 de desembre de l’any de la competició.
DAG 3.1.2 Format de les competicions
Trampolí Femení ‐ 1 metre i 3 metres
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Aquestes competicions consisteixen en nou (9) salts diferents; cinc (5) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 9.5
per a las proves de 3 metres i de 9.0 per a les proves d’1 metre, i quatre (4) salts
sense límit en el coeficient de dificultat, cadascun escollit d’un grup diferent.
Plataforma Femenina ‐ 5 metres ‐ 7.5 metres ‐ 10 metres
Aquesta competició consisteix en vuit (8) salts diferents; quatre (4) salts cadascun
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 7.6, i
quatre (4) salts sense límit en el coeficient de dificultat, cadascun escollit d’un grup
diferent. Com a mínim s’han de fer servir 5 grups diferents.
Trampolí Masculí ‐ 1 metre i 3 metres
Aquestes competicions consisteixen en deu (10) salts diferents; cinc (5) salts
cadascun seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no
excedeixi de 9.5 per a les proves de 3 metres i de 9.0 per a les proves d’1 metre, i
cinc (5) salts sense límit en el coeficient de dificultat, cada un elegit d’un grup
diferent.
Plataforma Masculina ‐ 5 metres ‐ 7.5 metres ‐ 10 metres
Aquesta competició consisteix en nou (9) salts diferents; quatre (4) salts cadascun
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 7.6, i
cinc (5) salts sense límit en el coeficient de dificultat, cadascun elegit d’un grup
diferent. Com a mínim s’han de fer servir 6 grups diferents.
A / B combinat
Salts Sincronitzats Trampolí 3 metres – Masculí i Femení
Aquesta competició consisteix en cinc (5) salts. Dos (2) rondes de salts amb un
coeficient de dificultat assignat de 2.0 per a cadascun dels salts, independentment
del seu valor, i tres (3) rondes de salts sense límit de coeficient de dificultat. Els cinc
(5) salts han de ser escollits de com a mínim quatre grups diferents.
A / B combinat
Salts Sincronitzats. Plataforma - 5metres - 7,5 metres – 10 metres – Masculí i
Femení
Aquesta competició consisteix en cinc (5) salts. Dos (2) rondes de salts amb un
coeficient de dificultat assignat de 2.0 per a cadascun dels salts, independentment
del seu valor, i tres (3) rondes de salts sense límit de coeficient de dificultat. Els cinc
(5) salts han de ser escollits de com a mínim quatre grups diferents.
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Mixed Team Event
Els equips estan formats per de dos a quatre saltadors dels dos gèneres i de les
dues categories (A i B) de la mateixa federació.
El Mixed Team Event consistirà en cinc salts sense límit de coeficient de dificultat, de
quatre grups diferents com a mínim.
Un salt (1) deu ser executat per un saltador o saltadora, desde el trampolí de 1M,
desde el trampolí de 3M i desde la plataforma (5 metres – 7,5 metres – 10 metres).
Els dos salts addicionals es deuran executar com salts sincronitzats mixtes en el
trampolí de 1 metre i en el trampolí de 3 metres. El salt sincronitzat mixte desde el
trampolí de 1 metre haurà de ser del grup dels tirabuixons. El salt sincronitzat mixt de
3 metres haurà de ser dels grups endarrere o invers. Els tres salts individuals poden
ser de qualsevol grup.
El dos salts sincronitzats mixtes poden ser realitzats per dos saltadors de la
categoria A o per saltadors de la categoria B o per un saltador de cada una de les
categories. Els tres salts individuals poden ser realitzats per saltadors de la categoria
A o B del grup d’edats, però has de ser emprades totes dues categories.
La prova serà puntuada per dos panells de 7 jutges. Un panell puntuarà els salts 1, 2
i 5 i l’altre panell els salts 3 i 4.
DAG 3.2 Grup B
DAG 3.2.1 Edat: 14, o 15 anys a 31 de desembre de l’any de la competició.
DAG 3.2.2 Format de les competicions
Trampolí Femení ‐ 1 metre i 3 metres
Aquetes competicions consisteixen en vuit (8) salts diferents; cinc (5) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 9.5
per a les proves de 3 metres i de 9.0 per a les proves d’1 metre, i tres (3) salts sense
límit de coeficient de dificultat, cada un escollit d’un grup diferent.
Plataforma Femenina ‐ 5 metres ‐ 7.5 metres ‐ 10 metres
Aquesta competició consisteix en set (7) salts diferents; quatre (4) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 7.6, i
tres (3) salts sense límit en el coeficient de dificultat, cada un escollit d’un grup
diferent. Com a mínim s’han de fer servir cinc grups diferents.
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Trampolí Masculí ‐ 1 metre i 3 metres
Aquestes competicions consisteixen en nou (9) salts diferents; cinc (5) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 9.5
per a les proves de 3 metres i de 9.0 per a les proves d’1 metre, i quatre (4) salts
sense límit en el coeficient de dificultat, cada un escollit d’un grup diferent.
Plataforma Masculina ‐ 5 metres ‐ 7.5 metres ‐ 10 metres
Aquesta competició consisteix en vuit (8) salts diferents; quatre (4) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 7.6, i
quatre (4) salts sense límit en el coeficient de dificultat, cada un escollit d’un grup
diferent. Com a mínim s’han de fer servir 5 grups diferents.
DAG 3.3 Grup C
DAG 3.3.1 Edat: 12 o 13 anys a 31 de desembre de l’any de la competició.
DAG 3.3.2 Format de competició
Trampolí Femení ‐ 1 metre i 3 metres
Aquestes competicions consisteixen en set (7) salts diferents; cinc (5) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 9.5
per a les proves de 3 metres i de 9.0 per a les proves d’1 metre, i dos (2) salts sense
límit en el coeficient de dificultat, cada un escollit d’un grup diferent.
Plataforma Femenina ‐ 5 metres ‐ 7.5 metres ‐
Aquesta competició consisteix en sis (6) salts diferents; quatre (4) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 7.6, i
dos (2) salts sense límit en el coeficient de dificultat, cada un escollit d’un grup
diferent.
Trampolí Masculí ‐ 1 metre i 3 metres
Aquestes competicions consisteixen en vuit (8) salts diferents; cinc (5) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 9.5
per a les proves de 3 metres i de 9.0 per a les proves d’1 metre, i tres (3) salts sense
límit en el coeficient de dificultat, cada un escollit d’un grup diferent.
Plataforma Masculina – 5 metres i 7,5 metres
Aquesta competició consisteix en set (7) salts diferents; quatre (4) salts cada un
seleccionat de diferent grup, amb un coeficient de dificultat que no excedeixi de 7.6, i
tres (3) salts sense límit en el coeficient de dificultat, cada un escollit d’un grup
diferent.
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DAG 4 Reglamentació General per a Campionats del Món Junior de Salts
DAG 4.1 Els Campionats del Món Junior de Salts se celebraran cada dos anys, per a
les categories A i B.
DAG 4.2 Cada Federació podrà inscriure un màxim de dos (2) saltadors en proves
individuals i (1) equip en proves de salts sincronitzats.
DAG 4.3 Cada saltador haurà de competir únicament en el seu grup d’edat.
DAG 4.4 Cada saltador presentarà una relació complerta de salts d’acord amb
l’indicat per a la seva categoria.
DAG 4.5 Cada competició individual tindrà una competició preliminar i una final,
independentment del número d’inscripcions, i pot realitzar‐se en una, dues o tres
sessions.
DAG 4.5.1 Quan la instal·lació i la durada de les proves ho permetin, els dotze
(12) primers
saltadors de la fase anterior participaran en la competició final realitzant
només els salts sense límit de coeficient de dificultat. Les puntuacions dels
salts amb límit de CD de la sessió prèvia, seran sumades als punts obtinguts
a la competició final per determinar la classificació dels dotze (12) primers
llocs. Els saltadors classificats per sota del lloc dotzè, seran classificats
segons els seus resultats en les preliminars.
DAG 4.5.2 Quan les instal·lacions ho permetin, es podran programar proves
preliminars simultànies, subjectes a l’aprovació del Bureau, a proposta del
FINA Technical Diving Committee.
DAG 4.5.3 El programa de competicions ha de ser aprovat pel Bureau, a
proposta del FINA Technical Diving Committee.
DAG 4.6 Poden designar‐se tant cinc (5) com set (7) jutges en les proves individuals,
i nou (9) jutges per a les proves sincronitzades. Nota: Si és possible s’usaran onze
(11) jutges per a les
competicions de salts sincronitzats.
DAG 4.7 Normalment, els Campionats s’hauran d’organitzar separadament i no
conjuntament als de Natació, Waterpolo o Natació Artística.
DAG 4.8 Els Campionats hauran de celebrar‐se durant un període mínim de sis (6)
dies.

