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Temporada 2021-2022

NORMATIVA II CAMPIONAT CATALUNYA OPEN MÀSTERS DE FONS – P50
1. DATA

10 d´Abril de 2022

2. LLOC

A determinar

3. PISCINA

A determinar
X
X – (XXXXXXX)
50 m., 8 ó 10 carrers

4. CRONOMETRATGE

Automàtic

5. PARTICIPACIÓ
5.1. 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 per l’estament de "Màsters" i especialitat de natació (anual), o de
la seva federació territorial.
5.2. No és condició indispensable tenir acreditada una marca mínima.
5.3. Per poder participar en les proves individuals de 800 i 1500m lliures serà necessari tenir una marca
oficial acreditada en una competició de natació màster i llicència màster.
5.4. En les proves individuals de 800m la participació quedarà limitada als/les 25 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.
5.5. En les proves individuals de 1500m la participació quedarà limitada als/les 25 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.
5.6. 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.
5.8. Les marques d´inscripció per totes les proves seran vàlides a partir de l’1 de Gener de 2018 i fins el 27
de Març de 2022.
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6. INSCRIPCIONS
6.1 Les inscripcions es podran fer exclusivament a través de la plataforma LEVERADE.
Les inscripcions es podran formalitzar com a molt tard fins el dia 29 de Març de 2022 abans de les 12
h (masters@natacio.cat).
6.2 No s’acceptaran inscripcions sense marca oficial acreditada.
6.3 Cada participant podrà nedar com a màxim dues proves.
6.4 Un cop tancat el període d´inscripció es publicaran els llistats provisionals d´inscrits de les proves
separades per gènere. En aquests llistats apareixeran primer els/les participants classificats/des de
cada gènere i a continuació els que restaran en llista d´espera.
Els participants que restin en llista d´espera només podran optar a nedar en el cas que algun/a dels/les
classificats/des del seu gènere es doni de baixa amb anterioritat a la publicació dels llistats oficials de
participants.
6.5 No es donaran noves altes de participants inscrits/es a la llista d´espera un cop publicats els llistats
definitius de participació encara que hi hagi posteriorment baixes.
6.6 L’import dels drets d’inscripció pels participants de clubs afiliats a la FCN serà de 8,0 € per prova. Un
cop els llistats d´inscrits per prova sigui definitiva les possibles baixes no donaran dret al retorn de
l’import dels drets d’inscripció.
6.7 L’import dels drets d’inscripció pels participants de clubs d’altres federacions territorials serà de 14,0
€ per la 1a prova i 8 € per la 2a. Els drets d’inscripció s´abonaran al següent número de compte
mitjançant transferència bancària un cop els llistats d´inscrits per prova sigui definitiva:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
Un cop els llistats d´inscrits per prova sigui definitiva les possibles baixes no donaran dret al retorn
de l’import dels drets d’inscripció.

6.8 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 48 h 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) .
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Per a formalitzar les inscripcions,
 Realitzar la inscripció a través de la plataforma LEVERADE
o

Enviar la relació de nedadors/es inscrits/es per prova separats per gènere en el cos d´un email a la secretaria de màsters de la FCN un cop s´hagi fet la inscripció complerta del club a
la plataforma LEVERADE.

6.9 Per validar la inscripció dels clubs s’haurà d’adjuntar la documentació requerida anteriorment i en el
cas dels clubs no afiliats a la FCN, el full de liquidació, xec, resguard de l’ingrés bancari per l’import total
dels drets d'inscripció.

6.10. Els drets d’inscripció de nedadors/es que pertanyin a clubs catalans els hi seran facturats
directament per la FCN.
6.11

No s’acceptaran inscripcions posteriors a les rebudes a la data i a l’hora especificades.

ESTRUCTURA CAMPIONAT PLATAFORMA
LEVERADE
FINAL INSCRIPCIÓ
PUBLICACIÓ RÀNKING PREVI PROVISIONAL
PUBLICACIÓ RÀNKING PREVI DEFINITIU
LLISTAT PROVISIONAL PARTICIPANTS
LLISTAT OFICIAL PARTICIPANTS
LLISTAT OFICIALS DE SORTIDA

Data
10/03/2022
29/03/2022 fins 12:00 h
30/03/2022
05/04/2022
05/04/2022
06/04/2025
07/04/2022 a partir 16:00 h

7. PROVES
PROVES 800m i 1500m LLIURES


Es nedaran de forma mixta amb un participant per carrer, excepte les dues últimes sèries que es
nedaran separades per gènere (8 ó 10 millors marques d´inscripció) .

Prova de 800m lliures: Quan un/a participant superi el temps de 21 minuts durant la prova, el jutge àrbitre
si o considera adient, el/la farà abandonar la pileta. En el cas de deixar finalitzar la prova, el temps no serà
tingut en compte i als resultats apareixerà com a fora de temps, sense classificació ni temps oficial.
Prova de 1500m lliures: Quan un/a participant superi el temps de 32 minuts durant la prova, el jutge
àrbitre si o considera adient, el/la farà abandonar la pileta. En el cas de deixar finalitzar la prova, el temps
no serà tingut en compte i als resultats apareixerà com a fora de temps, sense classificació ni temps oficial.
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8. NORMES DE LA COMPETICIÓ:
8.1 Es celebrarà en 1 jornada.
 La competició es nedarà pel sistema de contrarellotge, segons els temps d’inscripció, sense tenir en
compte la categoria dels participants.
 Per totes les proves el sistema de cronometratge emprat serà automàtic.
8.2 Es nedarà pel sistema de SORTIDA ÚNICA.
8.3 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.

9. BAIXES I NO PRESENTATS
El participant que causi baixa o no es presenti en alguna prova no podrà prendre part en cap altre prova
posterior en la que estigui inscrit/a dins de la mateixa sessió.
Les baixes i no presentats incorporen una quota que s´aplicarà d´acord amb el que estableixi la normativa
econòmica de la FCN 2021-22.

10. RESULTATS
Es faran resultats separats per gènere i cada categoria màsters.
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.

10. PREMIS
10.1

Obtindran medalla els tres primers classificats i classificades de cada categoria.

11. PROGRAMA

1.2.-

1a JORNADA - 10/04/2022, XX:XX h
800m lliures mixtes
1500m lliures mixtes
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12. RÈCORDS DEL CAMPIONAT
S’estableixen rècords del Campionat en les proves de 800m i 1500m lliures en piscina de 50 metres.
Al finalitzar cada edició es publicarà al web de la FCN l’actualització de rècords del Campionat en piscina
de 50 metres. Disponible en el següent enllaç:
https://www.aquatics.cat/masters/ctcatfonsmasters21-22
13. 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 el delegat d´un dels clubs participants.
14. DIRECTOR DE LA COMPETICIÓ
El director de la competició, el nomenarà l’entitat organitzadora d’acord amb la FCN (Comitè de Màsters).

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

