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NORMATIVA DE DISPOSICIONS GENERALS DE NATACIÓ ARTÍSTICA
TEMPORADA 2019-2020
Com a ampliació al que disposen els Reglaments Esportius de Competicions de la Federació Catalana
de Natació s’estableixen les següents DISPOSICIONS GENERALS:

1. PARTICIPACIÓ
1.1.

Podrà participar en les competicions del calendari oficial de la FCN tothom, sense distinció de
gènere, que disposi de la llicència federativa en vigor subscrita per un club afiliat a la FCN.

1.2.

En les competicions Open, també podran participar esportistes de clubs i entitats de fora de
Catalunya, sempre que disposin de la llicència federativa en vigor (estatal o nacional).

1.3.

Els imports dels drets d’inscripció a tots els Campionats de Catalunya inclosa la Copa Catalana
per a la temporada actual seran de 8,00 € per esportista.
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.

1.4.

Per a les entitats participants de fora de Catalunya hauran de pagar 14,00 € per esportista
participant, en concepte de drets d'inscripció, per campionat i per jornada en el cas de les
lligues de figures.

1.5.

Inscripcions fora de termini. Segons el text aprovat en el punt 6 de l’Assemblea General de
juny de 2015 es podran acceptar inscripcions a Campionats sempre i quan no afectin a
inscripcions fetes en els terminis establerts ni a llistats definitius de participants amb les
següents condicions:
 Fins a les 24 hores després de la data límit d’inscripció amb un increment del dret
d’inscripció en concepte de despeses administratives de 2 € per a cada prova inscrita.



De 24 a 48 hores després de la data límit d’inscripció amb un increment del dret
d’inscripció en concepte de despeses administratives de 4 € per a cada prova inscrita.

1.6.

Cas que un club participant presenti més d’un equip, aquest farà constar als fulls d’inscripció
l’equip A, B, C,..., així com el número de llicència, nom, cognoms i any de naixement de cada
esportista que en forma part, i també indicarà qui serà participant titular i suplent.

1.7.

No hi haurà limitació en el nombre d’inscripcions per figures. Hi haurà limitació en el nombre
d’inscripcions de les rutines. Per la prova de solo i duets podrà participar qui (amb inscripció
prèvia) hagi obtingut una puntuació igual o superior al 80% dels punts de la primera
classificada en la prova de figures (aleví-infantil) aplicable a la competició que es tracti. Cal
consultar la normativa específica de cada competició.

1.8.

Un esportista de categoria infantil que participi en les dues categories (infantil i junior) en el
campionat de Catalunya de rutines i que faci solo i/o duo en aquesta categoria (infantil),
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únicament podrà participar en les proves d’equip tècnic, equip lliure i rutina lliure combinada,
de la categoria junior, no podran fer les proves de solo i duet.
1.9.

En cas que un esportista infantil faci solo i/o duet en categoria junior, únicament podrà
participar en les proves d’equip i/o rutina lliure combinada de la categoria infantil.

1.10. No hi haurà eliminatòries en cap categoria.
1.11. La FCN dóna l’ús de fruit de totes les coreografies realitzades al Centre de Tecnificació als clubs
catalans que tinguin esportistes incloses en el programa ARC, respectant la música i la
coreografia realitzada.
1.12. Només s’adjudicaran premis a esportistes o equips de federacions, clubs i escoles afiliats a la
FCN.
1.13. Per a cada competició el Comitè de Artística designarà una Comissió del Campionat que
vetllarà pel seu desenvolupament d’acord amb els reglaments i normatives vigents, i que
tindrà la facultat de resoldre les possibles anomalies de la competició. Aquest estarà format
pel jutge àrbitre de la competició, el director de competició, 1 delegat de club (aquest sortirà
d’un sorteig previ) i 1 representant del Club organitzador.
1.14. Els resultats s’obtindran segons normativa FINA. (en les competicions que sigui necessari)

2. PARTICIPACIÓ DE TÈCNICS EN LLIGUES, COPES I CAMPIONATS DE CATALUNYA.
2.1. Registre d’entrenadors.
Cada club haurà d’omplir el formulari de Registre de tècnic que trobareu a l’enllaç
http://www.aquatics.cat/node/74. Caldrà incloure el número del ROPE (Registre Oficial de
Professionals de l'Esport de Catalunya) i el perfil professional d’aquest registre. D’acord amb el que
estableix de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’Exercici de les Professions de l’Esport.
2.2. Participació de tècnics.
Per poder participar en els Campionats, Lligues o Copes de Catalunya, els tècnics hauran de disposar
de la titulació o de les competències professionals requerides per a cada categoria, segons quadre
adjunt:

NATACIÓ

WATERPOLO

Requereix registre com a
Tècnic Esportiu de base de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Natació (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Natació (nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic Esportiu de base de Waterpolo (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Waterpolo (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Waterpolo (nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Categories
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Infantil, Junior, Absolutes
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Infantil, Junior, Absolutes
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NATACIÓ
ARTISTÍCA

SALTS

Tècnic Esportiu de base de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de N. Artística (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de N. Artística (nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic Esportiu bàsic de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Salts (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Salts (nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Infantil, Junior, Absolutes
Categories E, D i C
Categories E, D, C, B i A

3. CATEGORIES
Categoria
Alevina
Infantil
Júnior
Absoluta

Edats
fins a 12 anys (2008 i posteriors)
13, 14 i 15 anys (2005-2006-2007)
15, 16, 17, i 18 anys (2002-2003-2004-2005)
A partir dels 15 anys (2005 i anteriors)

4. ALTRES
4.1.

No es podran realitzar repesques de cap jornada de Figures (Lliga de Figures o/i Campionats de
Catalunya) en cap categoria per millorar puntuació o per qualsevol altre incidència
(desqualificació, baixa, no presentat, malaltia, etc...).

4.2.

La FCN es reserva el dret de celebrar les jornades de figures amb panells de 5 jutges.

4.3.

Les entitats que organitzin competicions de rutines hauran d’informar a la secretaria de natació
Artística de la FCN 5 dies abans de l’inici de la competició el format en que funcionarà l’equip de
música durant la competició per tal de fer-ho extensiu als clubs participants.

4.4.

És imprescindible que els clubs participants portin el CD i una còpia de seguretat addicional, les
dues còpies es lliuraran al tècnic de so (d’acord amb el reglament FINA vigent SS.15.3) en una
caràtula ben etiquetada amb el nom del club especificant, el tipus de rutina (solo, duet, equip,
combo, highlight); Si és equip caldrà fer constar 1, 2, 3, etc... en cas de tenir més d’un equip
participant. En aquest CD només es posarà una pista (no s’acceptarà cap CD amb més d’una
pista). Punt important pendent de revisió!!!!!

4.5.

Quan els nivells s’hagin de passar abans de la jornada de lliga corresponent, s’incloure aquesta
figura en la prova de nivell.

4.6.

Els clubs que vulguin presentar esportistes com a pre-swimmer a les competicions ho hauran de
sol·licitar a la secretaria de natació artística de la FCN com a molt tard en la data de tancament
d’inscripcions. La direcció tècnica de natació artística de la FCN un cop estudiades les peticions
rebudes per cada competició autoritzarà la participació de pre-swimmers a la mateixa de les
esportistes que segons el seu criteri compleixen els requisits necessaris per fer-ho.

4.7.

Les nedadores que actuïn com a pre-swimmers hauran de ser de la categoria de la competició.
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4.8.

En el cas que la participació en la competició estigui subjecte a uns criteris mínims, l’esportista
proposat/da com a pre-swimmer els haurà de complir.

4.9.

No es celebrarà la jornada de figures en el Campionat de Catalunya per Grups d’Edats (Alevines
e Infantils). La nota de les figures s’obtindrà de la suma total de les 4 figures de la 4ª lliga. El
resultat final de les rutines serà el sumatori obtingut de l´última lliga de figures (on es farà el
grup obligatori i un grup opcional per sorteig ) + el 100% de la nota de les rutines obtingudes a
la competició.

4.10. No es celebrarà la jornada de rutines tècniques en el Campionat de Catalunya per Grups d’Edats
(categoria junior). El resultat final de les rutines serà el sumatori obtingut de les rutines
tècniques (jornades 3 i 4) + el 100% de la nota de les rutines obtingudes a la competició.
4.11. Es farà una classificació per clubs al final de cada competició, excepte en les lligues de figures.
Per aquesta classificació és farà la suma dels punts obtinguts del primer classificat de cada prova
(solo, duet, equip i/o rutina lliure combinada), categoria i club.
4.12. Durant els escalfaments oficials previs a la competició no estarà permès l’ús d’aparells
electrònics (equips de música), ni fer servir elements per picar.
4.13. L’hora límit de lliurament d’inscripcions per totes les competicions serà a les 00:00 hores del dia
que indiqui la normativa de cada competició.
4.14. Jurat arbitral

1,2,3 i 4 JORNADA (ALEVI E INFANTIL)

4 Panells de jutges

1 Jutge Arbitre
20 Puntuadors
4 Secretaris + club
1 avaluador

1,2 i 3 JORNADA JUNIOR

1 Panells de jutges

1 Jutge Arbitre
7 Puntuadors
1 avaluador
1
Secretari
megafonia

1 JORNADA COPA CATALUNYA (CAT.I I II)

4 Panells de jutges

1 Jutge Arbitre
12 Puntuadors

+
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8 Secretaris
1 JORNADA COPA CATALUNYA (CAT.III)

3 Panells de jutges

1 Jutge Arbitre
15 Puntuadors
2 Secretaris
1 Megafonia

2 i 3 JORNADA COPA CATALUNYA

3 Panells de jutges

1 Jutge Arbitre
15 Puntuadors
2 Secretaris
1 Megafonia

1 i 2 JORNADA CAMP.CAT.BENJAMI

4 Panell de 3 jutges(I i II)

1 Jutge Arbitre
12 Puntuadors
4 Secretaris

2 Panell de 5 jutges (III)

1 Jutge Arbitre
12 Puntuadors
4 Secretaris

3 JORNADA CAMP.CAT.BENJAMI

3 panells de jutges

1 Jutge Arbitre
15 Puntuadors
2 Secretaris
1 Megafonia

CAMPIONAT CAT.ESCOLES + I – 10 ANYS

3 panells de jutges

1 Jutge Arbitre
15 Puntuadors
2 Secretaris
1 Megafonia

CAMPIONAT CATALUNYA RUT.COMB.EDATS

3 panells de jutges

1 Jutge Arbitre
15 Puntuadors
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2 Secretaris
1 Megafonia
CAMPIONAT CAT.JUNIOR I SENIOR

3 panells de jutges

1 Jutge Arbitre
15 Puntuadors
2 Secretaris
1 Megafonia

