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NORMATIVA JORNADES PROVES DE NIVELLS
1. CATEGORIES
Juvenil: anys 2001 - 2002 – 2003
Infantil: anys 2004 – 2005 - 2006
Alevina I: any 2008 i posteriors
Alevina II: any 2007
Les proves de nivell no són obligatòries per a participar en les competicions catalanes, però cal
superar-les per a poder participar en les competicions estatals (segons cada categoria i seguint les
normatives de la RFEN).
2. ORGANITZACIÓ DE JORNADES DE NIVELLS.
Les dates límit del calendari per passar proves de nivell seran només pel nivell que correspongui. No
es podrà fer repesca d’altres categories.
El club interessat en organitzar alguna jornada de proves de nivells, ho haurà de sol·licitar a través
del portal AIGA), en un termini no inferior a 30 dies abans de la data de celebració, llevat que
s’especifiqui el contrari. Tenint en compte que la jornada s’haurà de realitzar 10 dies abans del
campionat de la RFEN. L’equip arbitral és composarà de: Jutge àrbitre, 1 jutge puntuador, +2
puntuadors (poden ser entrenadors nacionals del club o altres jutges) i un secretari (pot ser personal
del club).
Qui complerta el jurat, (a més del Jutge Àrbitre i un jutge puntuador, designats pel CCA), amb quins
entrenadors nacionals o jutges es completarà el jurat.
S’haurà de fer constar al portal AIGA les següents dades:
Nom club sol·licitant
Piscina on es celebrarà la competició i adreça
Data i hora de començament.
Categories que participaran.
Si la prova és tancada pel club sol·licitant i en el cas d’Open, la limitació d’esportistes.
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2.1. Un cop acceptada al portal AIGA, s’obrirà la inscripció al LEVERADE i es tancarà 15 dies abans de
la data de la prova. No s’acceptaran inscripcions posteriors a les rebudes a la data i a l’hora
especificades. Les jornades de lliga serviran per passar l’apartat de figures de les proves de nivell.
2.2. El club organitzador revisarà aquest llistat i es reserva el dret de limitar el número de
participants i seguidament es publica el llistat provisional a www.aquatics.cat
2.3. La FCN, 1 setmana abans de la data de competició, publicarà el llistat definitiu amb ordre de
sortida a www.aquatics.cat . Aquest llistat serà enviat al Jutge Àrbitre de la Competició. El club
organitzador haurà d’enviar a la FCN el timming previst, per tal de penjar-ho a la plana web amb la
resta de documentació.
Dia de la competició:
-Aportar el material necessari i tenir-lo preparat en el moment de passar les proves.
Cronòmetres
Cintes per les figures
Material específic de les proves
Llibres de puntuació (demanar al Comitè d’Àrbitres amb antelació)
-El club organitzador tindrà l’obligació de proporcionar al Jutge Àrbitre tota la documentació
necessària.
-Un cop finalitzada la competició, el club realitzarà una còpia de tota la documentació per
proporcionar-li al Jutge Àrbitre, aquest tindrà un termini de 48 hores desprès de finalitzar la
competició per fer-ho arribar a les oficines de la FCN.
2.4. Durant els 15 dies següents a la competició, el club organitzador tindrà que introduir totes
aquestes puntuacions i avisar a la FCN. Recordeu la limitació de que 10 dies abans del campionat de
la RFEN s’ha de tenir tot introduït.
La FCN publicarà els resultats de les proves de nivell a www.aquatics.cat .
3. CALENDARI PROVES DE NIVELL.
Ho trobareu a www.aquatics.cat , apartat natació artística, calendari mensual.
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4. PROGRAMA:
Segons normativa RFEN, proves de nivell, https://rfen.es/ca/section/niveles

5. CONVALIDACIÓ FIGURES LLIGUES PER LA PROVA DE NIVELL.
Cada club haurà d’avisar a la secretaria de competició, mitjançant un email a artistica@natacio.cat ,
amb un termini de 15 dies abans de la prova de nivell que correspongui, indicant el nom dels
esportistes a convalidar.
El club introduirà la puntuació convalidada de la lliga de figures.

