Normativa MS-NT_04
Temporada 2019-2020

23/10/2019
Pàg. 1 de 1

NORMATIVA LLIURAMENT DE RESULTATS DE NATACIÓ MÀSTERS

Per tal d’evitar errades en l’actualització de resultats, rànquings i rècords màsters, cada vegada que
alguns dels vostres nedadors participin en algun campionat o competició en l’àmbit estatal i/o
internacional (queden exclosos els Cts. estatals d’hivern, estiu i llarga distància) serà necessari
informar a la secretaria del Comitè de Màsters de la FCN, mitjançant document que trobareu a
l’apartat formularis oficials--natació--participació en competicions nacionals i internacionals de la
pàgina web de la FCN.
Participació en competicions fora àmbit FCN - Temp. 19-20

http://www.aquatics.cat/node/51
1. S’hauran de complimentar tots els apartats que es sol·liciten, en especial els que fan referència al
nom de la competició, el lloc de celebració i país on se celebra la competició, dates de celebració,
tipus de piscina i sistema de cronometratge utilitzat.
2. El full informatiu de competició haurà d’estar a la Secretaria del Comitè de Màsters de la FCN,
com a molt tard el dia abans del començament de la competició. El document serà enviat per
correu electrònic a masters@natacio.cat.
3. Només es tindran en compte les sol·licituds enviades directament pels clubs dels nedadors
participants. No s’acceptaran fulls informatius de participació fets arribar a la FCN a títol
particular de cap nedador.
4. Cada club es farà responsable d’enviar únicament el full informatiu dels seus nedadors.
5. Sempre que sigui possible s’informarà en el cos del e-mail enviat a la FCN de la pàgina web on es
poden trobar els resultats de la competició.
6.

Es reportaran a la secretaria del comitè de màsters de la FCN un joc complert de resultats de la
competició, adjuntant la fitxa tècnica de la competició signada pel jutge àrbitre, document
imprescindible per poder validar qualsevol rècord de Catalunya, Espanya, Europa o del Món.

7. No s’acceptarà cap resultat, ni homologarà cap rècord que no sigui reportat en el format oficial
de l’entitat organitzadora.

