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NORMATIVA XXXVII CAMPIONAT CATALUNYA NATACIÓ OPEN MÀSTERS “MEMORIAL MANEL
DOMENECH I BONET”

1.

DATES

Dissabte, 11 de Juny de 2022, (10:00 h – 17:00 h)
Diumenge, 12 de Juny de 2022, (10:00 h – 16:30 h)

2. LLOC

Tarragona

3. PISCINA

Piscina Olímpica Sylvia Fontana
Camí XXIII, 3
50 m., 10 carrers
ANELLA MEDITERRANEA
Tarragona (43006) - Tarragona

4. CRONOMETRATGE Automàtic – Swiss timming (Quantum)

5. PARTICIPACIÓ
La participació està oberta a nedadors/es, majors de 20 anys (any de naixement 2002 i anteriors), que tinguin llicència en
vigència de la FCN (anual) ó de la seva federació territorial per l’estament de "Màsters" i especialitat de natació.
PROVES INDIVIDUALS
Cada nedador/a podrà participar en un màxim de TRES PROVES INDIVIDUALS (3), durant tot el campionat.
PROVES 50, 100 i 200m
Per participar a les proves de 50, 100 i 200 m no és condició indispensable tenir una marca oficial acreditada. Aquells
nedadors/es que no disposin de temps oficials, hauran d’indicar un temps estimat d’inscripció a la relació nominal de
participants.
PROVES 400m LLIURES i ESTILS INDIVIDUAL
A les proves de 400 m lliures i 400 m estils individual no s’acceptaran inscripcions sense temps oficials o que no siguin
aconseguits en competicions de natació màster i llicència per l’estament màster en l’especialitat de natació dins del
període de validesa de les marques.


A la prova individual de 400m lliures la participació quedarà limitada als/les 30 participants de cada gènere amb millor
puntuació del ranking segons la Taula Catalana màsters (general). La resta d’inscrits restaran en llista d’espera del seu
gènere.
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A la prova individual de 400m estils la participació quedarà limitada als/les 15 participants de cada gènere amb millor
puntuació del rànking segons la Taula Catalana màsters (general). La resta d’inscrits restaran en llista d’espera del seu
gènere.



La puntuació de la Taula Catalana Màsters que s’aplicarà a cada participant serà la que pertany a la seva categoria
segons la seva marca d’inscripció. Per poder aplicar la puntuació de Taula Catalana, els temps d’inscripció seran
convertits a piscina de 50 m i cronometratge automàtic.



Es nedaran de forma mixta amb un participant per carrer, excepte les dues últimes sèries que es nedaran separades per
gènere, 10 millors marques d´inscripció.
PROVES RELLEUS

Cada club podrà participar amb un màxim de DOS EQUIPS DE RELLEUS (2) per prova de relleus amb independència de la
categoria.
Els nedadors/es que només participin a les proves de relleus s´hauran de donar d´alta a la prova nº 101 (masculí) ó 102
(femení). No s´acceptaran participants a les proves de relleus que no s´hagin donat d´alta a la competició en el moment de
fer la inscripció.
Per participar a les proves de relleus no és condició indispensable que l’equip tingui una marca oficial acreditada. Aquells
equips que no disposin de temps oficials, hauran d’indicar un temps estimat d’inscripció a la relació nominal de participants.
No es podran fer canvis de categoria dels equips de relleus un cop s’hagin publicat els llistats definitius d’inscrits.
L’enviament de les composicions inicials dels equips de relleus es farà fins el tancament de les inscripcions en un formulari
on-line que s’habilitarà dins del període d’inscripció.
No s´acceptaran composicions d´equips de relleus que no es realitzin a través del formulari on-line.
Es podran fer actualitzacions de composicions dels equips de relleus fins 60min abans de l´inici de cada sessió sempre que la
nova composició no alteri la categoria en la que està inscrita l´equip de relleus.
El període de validesa de les marques d´inscripció per totes les proves serà el comprès entre l’1 de Gener de 2018 i el 29 de
Maig de 2022.
Enllaç formulari on-line RELLEUS:

https://form.jotform.com/202752271563049
6.

INSCRIPCIONS

6.1. Les inscripcions s’hauran de realitzar a través de la plataforma LEVERADE.
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6.2. La inscripció es farà indicant un temps oficial final o de pas. Quan no es disposi de temps oficial s’haurà d’adjuntar un
temps estimat a la relació nominal de participants (excepte a les proves de 400 m lliures i 400 m estils individual on
només s’accepten marques oficials acreditades).

6.3. No s’acceptaran inscripcions sense marca o amb un temps de 59:59.59.
6.4. Les inscripcions hauran d’estar com a molt tard a la FCN el dia 31 de Maig de 2022, abans de les 12:00 hores.
(masters@natacio.cat).
6.5

Es permetran fer inscripcions una vegada exhaurit el termini, sempre i quan no afectés la publicació de llistats
provisionals, i amb els següents terminis: Durant les primeres 24h després del tancament de la inscripció. De 24 a 48h
després del tancament de la inscripció.
S’aplicarà l’import de quota per les gestions que comporten el retard de lliurament d’inscripcions. (Veure normativa
econòmica FCN 2021-22) .

6.6 Per a formalitzar les inscripcions, s'haurà d'enviar la següent documentació:
o

Enviar relació nominal de participants separada per gènere. S’haurà d’incloure proves i temps estimats de
les proves sense marca oficial acreditada.

o

S’haurà d’enviar les composicions dels equips de relleus en el moment d’enviar la inscripció a través del
formulari on-line (VEURE APARTAT PROVES DE RELLEUS).

Per donar per vàlida la inscripció s´haurà d´haver enviat a la secretaria de màsters de la FCN (masters@natacio.cat) tota la
documentació requerida anteriorment abans de la finalització del període d´inscripció.
6.7 Els drets d’inscripció de nedadors/es que pertanyin a clubs afiliats a la FCN serà de 8,0 € per a cada prova.
Els drets d’inscripció de nedadors/es que pertanyin a clubs no afiliats a la FCN serà de 14,0 € per la primera prova i de 8,0 €
per les següents inscripcions.
6.8 Un cop formalitzada la inscripció i publicació dels llistats oficials de participants, les possibles baixes no donaran dret al
retorn de l’import dels drets d’inscripció.
6.9 Els drets d’inscripció de nedadors/es que pertanyin a clubs catalans els hi seran facturats directament per la FCN.
6.10 Els drets d’inscripció dels clubs no afiliats a la FCN s’hauran d’abonar mitjançant transferència bancària un cop publicats
els llistats oficials de participació i fins abans de la publicació dels llistats de sortida de la competició al següent número de
compte:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
Per validar la inscripció s’haurà d’adjuntar el full de liquidació i el resguard de l’ingrés bancari per l’import total dels drets
d'inscripció.
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Data

7.

OBERTURA INSCRIPCIONS PLATAFORMA LEVERADE

2/5/2022

FINAL INSCRIPCIÓ

31/5/2022 fins 12:00 h

PUBLICACIÓ RÁNKING PREVI PROVISIONAL

3/6/2022

PUBLICACIÓN RÁNKING PREVI DEFINITIU

7/6/2022

LLISTATS PARTICIPANTS - PROVISIONAL

3/6/2022

LLISTATS PARTICIPANTS - OFICIAL

8/6/2022 a partir 14:00 h

LLISTATS DE SORTIDA

9/6/2022 a partir 14:00 h

PROVES I LIMITACIONS:

7.1. Les proves de 400m. tindran limitació de número màxim de sèries. (Veure programa de proves).
7.2. En totes les proves es donarà preferència a les marques d’inscripció oficials acreditades en competicions màster per
sobre de les marques de forma estimada o marques realitzades en altres categories que no siguin màsters encara que
aquestes siguin millors que les marques oficials realitzades en competicions màster.
7.3. Als llistats d’inscrits de cada prova apareixeran primer els/les participants classificats/des segons el rànquing
d’inscripció i a continuació els que restaran en llista d’espera (NQ).
7.4. Els participants que restin en llista d’espera (NQ) només podran optar a nedar en el cas que algun/a dels classificats/des
sigui donat de baixa pel seu club amb anterioritat a la publicació dels llistats oficials de participants.

8.

NORMES DE LA COMPETICIÓ:

8.2. Es celebrarà en 2 jornades i 2 sessions cadascuna d’elles (matí i tarda).
8.3. La competició es nedarà pel sistema de contrarellotge.
 Totes les proves es nedaran separades per gènere sense tenir en compte la categoria a la que pertany cada
esportista.

8.4. Totes les proves del campionat es nedaran pel sistema de SORTIDA ÚNICA.
8.5. Els participants restaran al seu carrer dins de l’aigua un cop acabat el seu recorregut al final de la prova fins que el
jutge àrbitre els autoritzi a sortir de l’aigua.

9.

RESULTATS

Un cop finalitzada cada prova, els resultats seran publicats al web de la FCN (www.aquatics.cat). En cap cas es lliuraran
resultats en paper als clubs participants.
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10. PREMIS

10.2. Obtindran medalla els tres primers classificats i classificades de cada prova per categoria.
10.3. Es lliurarà un trofeu al millor temps de la competició segons TAULA CATALANA MÀSTER masculí i femení.
10.4. S’atorgarà un trofeu al participant de més edat en categoria masculina i un altre en categoria femenina.
10.5. Trofeu als clubs amb major número d’inscrits:
•

3 primers clubs categoria conjunta
(en cas d’empat es prioritzarà al club amb major número d’inscripcions)

10.6. Diploma reconeixement de millora d’un nou rècord de Catalunya en la seva categoria.

11. BAIXES I NO PRESENTATS
Els nedadors No presentats (NP) en alguna prova no podran nedar cap altre dins de la mateixa sessió a partir de la prova on
No es presentin, incloses les de relleus.
A les instruccions tècniques del campionat s’habilitarà un formulari on-line per l’enviament de les baixes que es produeixin.
S´acceptaran baixes fins 60min abans de l´inici de cada sessió.
Els nedadors/es No presentats incorporen una quota que s’aplicarà d’acord amb el que estableixi la normativa econòmica
de la FCN 2021-22.

Enllaç formulari on-line BAIXES:

https://form.jotform.com/202736333263047
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12. PROGRAMA
1a JORNADA - 11/06/2022, Sessió Matí 10:00 h
TOTES LES CATEGORIES MÀSTERS
(1) PROVES 1 – 10 (hora d’inici a determinar)
1.4x100 m lliures femení
2.4x100 m lliures masculí
3.4x100 m lliures mixtes
4.400 m estils individual mixtes (15p. cada gènere)
5.200 m papallona femení
6.200 m papallona masculí
7.100 m esquena femení
8.100 m esquena masculí
9.50 m braça femení
10.- 50 m braça masculí
2a JORNADA - 12/06/2022, Sessió Matí 10:00 h
TOTES LES CATEGORIES MÀSTERS
(1) PROVES 21 – 29 (hora d’inici a determinar)
20.- 4x100 m estils femení
21.- 4x100 m estils masculí
22.- 4x100 m estils mixtes
23.- 400 m lliures mixtes (30p. cada gènere)
24.- 50 m papallona femení
25.- 50 m papallona masculí
26.- 50 m esquena femení
27.- 50 m esquena masculí
28.- 200 m braça femení
29.- 200 m braça masculí

101.102.-

1a JORNADA - 11/06/2022, Sessió Tarda 17:00 h
TOTES LES CATEGORIES MÀSTERS
(2) PROVES 11 – 19 (hora d’inici a determinar)
11.- 200 m lliures femení
12.- 200 m lliures masculí
13.- 50 m lliures femení
14.- 50 m lliures masculí
15.- 100 m braça femení
16.- 100 m braça masculí
17.- 4x50 m lliures femení
18.- 4x50 m lliures masculí
19.- 4x50 m lliures mixtes
2a JORNADA - 12/06/2022, Sessió Tarda 16:30 h
TOTES LES CATEGORIES MÀSTERS
(2) PROVES 30 – 40 (hora d’inici a determinar)
30.- 100 m lliures femení
31.- 100 m lliures masculí
32.- 100 m papallona femení
33.- 100 m papallona masculí
34.- 200 m esquena femení
35.- 200 m esquena masculí
36.- 200 m estils individual femení
37.- 200 m estils individual masculí
38.- 4x50 m estils femení
39.- 4x50 m estils masculí
40.- 4x50 m estils mixtes
Lliurament premis individuals i clubs

NOMÉS PROVES RELLEUS - masculí
NOMÉS PROVES RELLEUS - femení

13. RÈCORDS DEL CAMPIONAT
S’estableixen rècords del Campionat en totes les proves en piscina de 50 metres. Es podran batre rècords en els passos
intermedis de totes les proves i temps final.
Al finalitzar cada edició es publicarà l’actualització dels rècords del Campionat en piscina de 50 metres al web de la FCN.
Disponible en el següent enllaç:

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/CtCatOpenNatMasters21-22
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14. COMITÈ DE COMPETICIÓ DELS CAMPIONATS
El comitè de competició dels campionats serà presidit per un membre del Comitè de Màsters de la FCN, i estarà format, a
més, per un representant de la Federació Catalana de Natació, el jutge àrbitre de la competició, un membre del club
organitzador i un delegat escollit per sorteig d’entre tots els clubs participants.

15. DIRECTOR DE LA COMPETICIÓ
El director de la competició serà nomenat per la FCN.

16. DISPOSICIONS FINALS
16.1 La FCN es reserva el dret de modificar el present reglament quan les circumstàncies ho aconsellin, prèvia comunicació
als equips inscrits.
16.2 Tot allò que no quedi reflectit en aquesta normativa, regirà d’acord als Reglaments Esportius de Competicions de la
FCN.

