JUNY 2013

REGLAMENT DE RECOMPENSES I GUARDONS

TÍTOL ÚNIC. RECONEIXEMENT DE RECOMPENSES I GUARDONS

ARTICLE 1. La Comissió de recompenses i guardons. Reunions
La Comissió de recompenses i guardons es reunirà una vegada a l’any per estudiar les propostes dels premis
corresponent a la temporada esportiva finalitzada, sens perjudici d’altres reunions que es puguin celebrar amb caràcter
d’urgència.
ARTICLE 2. Proposta de premis
1. La Junta directiva de la Federació Catalana de Natació, els clubs i el Comitè català d’àrbitres, podran proposar els
premis corresponents als seus àmbits respectius, en el transcurs dels trenta dies següents a l’acabament de la
temporada esportiva oficial.
2. Les propostes rebudes seran estudiades per la Comissió de recompenses, que serà l’encarregada d’elaborar una única
proposta, la qual serà tramesa a la Junta directiva de la Federació Catalana de Natació per a la seva aprovació abans del
30 de desembre de l’any corresponent, informant amb posterioritat a l’Assemblea general.
3. A criteri de la Comissió i per manca de mèrits suficients, alguns premis podrien ser declarats deserts.
4. Totes les propostes han de ser presentades per escrit i degudament raonades. No es tindran en consideració aquelles
que es rebin fora del termini fixat.

ARTICLE 3. Recompenses i distincions de la FCN
Les compenses i distincions que atorga la Federació Catalana de Natació, són les següents:
1. MEDALLES
1.1. MEDALLA EXTRAORDINÀRIA AL MÈRIT ESPORTIU.
Distinció màxima de la Federació Catalana de Natació. S’atorgarà als esportistes o persones en mèrits als fets molt
concrets i d’extraordinària singular rellevància.
1.2. MEDALLA AL MÈRIT ESPORTIU.
S’atorgarà anualment i en mèrit a la seva actuació esportiva a:
*Millor nedador masculí i femení.
*Millor saltador masculí i femení.
*Millor waterpolista masculí i femení.
*Millor nedadora de natació sincronitzada.
2. PLAQUES
2.1. PLACA AL MÈRIT.
Es concedirà anualment en mèrit a la seva actuació a:
*Millor Club.
*Millor Directiu/va.
*Millor Tècnic/a.
*Millor Àrbitre.
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2.2. PLACA ANIVERSARI.
S’atorgarà a clubs i col·lectius tècnics, que compleixin 25 anys i cada 25 anys més de vida activa i reconeguda per la
Federació Catalana de Natació.
2.3. PLACA FEDERACIÓ.
Per premiar fets o esdeveniments que es produeixin per diverses motivacions. Per al mèrit a personalitats, entitats o
col·laboradors.
2.4. PLACA AL MÈRIT PERIODÍSTIC.
Per premiar la tasca en favor de la natació realitzada per periodistes, fotògrafs/es, locutors/es o entitats dels mitjans de
comunicació.
3. ESCUT D’OR DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ.
Per premiar a les persones en la seva actuació en favor del nostre esport per fets i tasques de gran transcendència.
4. MENCIONS
4.1. MENCIÓ ESPECIAL – Categoria absoluta
S’atorgarà a aquells/es esportistes que durant la temporada esportiva hagin aconseguit medalla (d’or, argent i/o
bronze), en les següents competicions: Jocs Olímpics, Campionats del Món i/o Campionat d’Europa en categoria
absoluta.
4.2. MENCIÓ ESPECIAL – Categoria d’edats
S’atorgarà a aquells/es esportistes que durant la temporada esportiva hagin aconseguit medalla (d’or, argent i/o
bronze), en les següents competicions: Campionats del Món i/o Campionat d’Europa en les seves respectives categories
d’edats i màsters.
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