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NORMATIVA CIRCUIT CATALÀ DE TRAVESSIES EN AIGÜES OBERTES
TEMPORADA 2019-2020

1. CONDICIONS.
1.1

Per tal que una Travessia sigui inclosa al Circuit Català de Travessies ha d’acomplir les
següents condicions:
Sol·licitar a la FCN la inclusió de la Travessia al calendari del Circuit abans del 17
de Març de 2020.
Complir els requisits exigits en la Normativa General de Travessies en Aigües
Obertes, de la FCN.
La distància mínima perquè una Travessia sigui inclosa en el Circuit Català de
Travessies és de 2 Kilòmetres.
La participació i classificació de les proves del Circuit Català de Travessies en
aigües obertes serà sempre a nivell Absolut.
És imprescindible la tramesa a la FCN de la classificació dels 30 primers nedadors
i 30 primeres nedadores amb llicència de la Federació Catalana de Natació en
vigor en categoria Absoluta i en classificacions independents, en un màxim de 72
hores (tres dies) després de la celebració de la Travessia.
Trobareu la plantilla per a l’enviament dels resultats en el següent enllaç:
https://www.aquatics.cat/node/56
(Plantilla resultats AAOO i Llarga Distància)

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
Classificació a nivell absolut de tots els participants tant de les categories masculines
com femenines, per cada distància que tinguin les diferents proves vàlides pel circuit.
Còpia dels fulls d’ordres d’arribada i els temps atorgats a cada participant pels Jutges
de la prova.
Còpia dels resultats en format .pdf

La fitxa tècnica de la competició, que s’adjuntarà als resultats, haurà 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
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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

2. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ PROVES EN EL CIRCUIT DE TRAVESSIES D’AIGÜES OBERTES.
2.1

Es realitzarà omplint el full de sol·licitud d’inclusió de proves pel Circuit Català de
Travessies en aigües obertes en tots els seus apartats.

2.2

El full de sol·licitud el podeu trobar a la pàgina web de la FCN www.aquatics.cat, a
l’apartat de formularis oficials.

3. CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ.
3.1

Per tal que un nedador o nedadora sigui inclòs en la puntuació del Circuit Català de
travessies en aigües obertes, aquests han d’haver participat i classificat entre els 30
primers en un mínim de quatre travessies d’un màxim de sis .

3.2

En cada travessia hi puntuaran els 15 primers nedadors i nedadores classificats,
sempre i quan disposin de llicència de la Federació Catalana de Natació en vigor, als
que s’atorgaran els següents punts:
Puntuació segons
classificació
1r/a
2n/a
3r/a
4t/a
5è/a
6è/a
7è/a
8è/a
9è/a
10è/a
11è/a
12è/a
13è/a
14è/a
15è/a

Travessies entre
2 i 3 quilòmetres
19
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Travessies entre
3,01 i 7 quilòmetres
28.5
24
21
18
16.5
15
13.5
12
10.5
9
7.5
6
4.5
3
1.5

Travessies de més de
7 quilòmetres
38
32
28
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
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3.4

Puntuacions independents masculina i femenina.

3.5

El guanyador i guanyadora del Circuit Català de travessies serà aquell nedador i
nedadora que participant en un mínim de quatre i un màxim de sis proves obtinguin
la màxima quantitat de punts.

3.6

En cas d’empat, la classificació es resoldrà per les següents disposicions:
Aquell/a participant que obtingui més primers llocs.
Aquell/a participant amb major nombre de proves disputades incloses dins del
Circuit Català de Travessies.
Aquell/a participant que hagin disputat la travessia de més llarg recorregut.

4. PREMIS
4.1

Es lliuraran premis als tres primers classificats i classificades del Circuit Català de
Travessies d’Estiu.

4.2

El lliurament de les distincions es farà durant la Diada de la Natació Catalana.

5. US DEL NEOPRÈ
5.1

Es podrà fer ús de qualsevol tipus de neoprè en les proves del Calendari del 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.

5.2

No estarà permès l’ús del neoprè en aquelles proves del Circuit Català de Travessies
d’estiu que alhora pertanyin a la Copa Catalana de Fons.

