JUNY 2018

REGLAMENT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ

TÍTOL 1. CONSTITUCIÓ I FINALITAT

ARTICLE 1. Definició
1. El Comitè d'Àrbitres és un cos tècnic de la Federació Catalana de Natació que agrupa tots els membres
de l’organització arbitral i té la capacitat i l’autoritat que li faculten els estatuts d’aquesta Federació, per
intervenir i jutjar tota mena de competicions i proves, concursos i partits, de les especialitats que
desenvolupi la Federació Catalana de Natació dintre del seu àmbit territorial.
2. Li correspon, amb subordinació a la Junta directiva de la FCN, el govern, la representació i l’administració
de les funcions atribuïdes als àrbitres, dintre de totes les modalitats esportives de la FCN, ì es regirà pels
reglaments i estatuts d’aquesta Federació i pels reglament tècnics de la FINA.
ARTICLE 2. Funcions
1. Proposar a la Junta directiva de la FCN els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació
dels àrbitres o dels jutges en les competicions federades.
2. Arbitratge i control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari
de la FCN, d’acord amb les normes establertes reglamentàriament per aquesta Federació.
3. Complir i fer complir les regles del joc i, si s’escau, les normes reglamentàries establertes per les diferents
competicions adoptant els acord pertinents a aquests efectes.
4. Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els membres, col·laborant en els cursos de
reciclatge i portant a terme les proves adients per al seu manteniment tècnic amb la finalitat d’aconseguir
un nivell òptim de coneixements i preparació.
5. Establir les diferents categories i nivells que calguin, d’acord amb la normativa aprovada per la FCN i la
legislació vigent aplicable.
6. Proposar l’homologació de les marques, registres o els rècords de Catalunya de les especialitats i proves
que corresponguin.
7. Proposar les taxes per a l’actuació dels àrbitres o jutges, que es decidiran per acord de la Junta directiva
de la FCN i seran ratificades per la seva Assemblea General.
8. Exercir la potestat disciplinària d’ordre tècnic sobre els àrbitres.
9. Divulgar i reglamentar l’ensenyament i pràctica de les qüestions tècniques que siguin elaborades al si
dels organismes superiors. Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i
normes tècniques.
10. Vetllar per tal que tots els àrbitres adscrits al Comitè estiguin en possessió de la llicència federativa
corresponent.
11. Trametre a tots els membres les comunicacions que siguin d’interès i informar la FCN de les novetats
tècniques per a llur difusió.
12. Qualsevol altra funció que la Junta directiva de la FCN li atorgui.
ARTICLE 3. Composició
El Comitè d’Àrbitres de la FCN, està integrat pel President/a els/les vocals necessaris/es per a la realització de les
tasques específiques que calguin. N’estarà assistit per un/a secretari/a amb veu, però sense vot.
El President serà un membre del propi Comitè, escollit per la Junta directiva de la Federació Catalana, d’entre la llista
que se li proposi.
La resta de membres del Consell directiu seran designats per la Junta directiva de la FCN, a proposta del President
del Comitè.
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ARTICLE 4. Requisits i funcions del President o Presidenta
1. El President o Presidenta serà un/a membre del propi Comitè i haurà d’acomplir els següents requisits:
a) Ser major d’edat, estar en poder de la llicència preceptiva i haver participar en una competició
o
prova com a mínim, del calendari oficial de la Federació Catalana de Natació, durant la temporada
anterior.
b) Tenir la residència legal i de fet a Catalunya, i gaudir de la plenitud de drets civils.
c) No patir cap sanció ni inhabilitació esportiva a conseqüència d’una resolució ferma i definitiva
dictada pel Jutge únic de la FCN, o altre òrgan competent.
d) No estar en actiu com a nedador/a, waterpolista, saltador/a o practicant de natació
sincronitzada, ni tampoc com a entrenador/a, ni ocupar càrrec directiu a la Junta d'un club de
natació, o bé obligar-se a cessar en cas de ser nomenat/da president/a.
e) No ser membre excedent voluntari ni forçós ni estar suspès o en situació especial.
f) Tenir com a mínim cinc anys d'antiguitat i els últims tres consecutius.
2. Seran funcions del President o Presidenta, entre d’altres, les següents:
a) La representació del Comitè en tots els actes públics i oficials, per delegació del President de la Federació
Catalana de Natació.
b) Proposarà la resta de membres del Comitè a la Junta directiva de la FCN, per a la seva aprovació.
c) Distribuirà les tasques dels membres Comitè i farà les reordenacions que calguin en les tasques
encomanades.
d) Adoptarà provisionalment la solució a problemes concrets que no puguin ésser retardats i en donarà
compte a la propera reunió de Comitè.
e) El seu vot serà diriment en cas d’empat de qualsevol acord que hagi de prendre el Comitè.
f) Delegarà les funcions que consideri oportunes.
ARTICLE 5. El Secretari o Secretària
El/la Secretari/a el Comitè d’àrbitres de la FCN tindrà al seu càrrec la preparació i execució material dels assumptes
i en general, de totes les tasques de caràcter administratiu del Comitè.
Assistirà a les reunions del Comitè amb veu però sense vot.
El/la secretari/a portarà el registre de les actuacions de tots els membres del Comitè, així com del seu control.
ARTICLE 6. Els/les vocals
Els/les vocals del Comitè d’àrbitres, cooperaran en el govern del Comitè, executant les tasques que els hi encomani
el President o Presidenta.
Tots els/les membre del Consell directiu del Comitè d’àrbitres de la FCN, excepte el/la President/a, hauran de reunir
les condicions establertes en els apartats a, b, c, d i e de l’article 4.1 i tenir els dos últims anys d’antiguitat
consecutiva.
ARTICLE 7. Delegats/des territorials
1. El Comitè designarà d’entre els seus membres, un/a delegat o delegada territorial que serà el/la
representant del Comitè en el seu territori.
2. Les funcions del/de la Delegat/da territorial seran:
a) Tindrà cura de l'organització tècnica del territori de la seva jurisdicció, i de les seves pròpies
reunions,
seminaris i actes, d’acord amb les directrius que li marqui el President o Presidenta.
b) Convocarà, per delegació del president o presidenta, els/les àrbitres que hagin d'actuar al seu
territori, exceptuant les competicions que el/la president/a cregui oportunes convocar
directament, i
exercirà el control dels àrbitres de la seva responsabilitat.
c) Formularà al president o presidenta les propostes o iniciatives que cregui escaients.
d) Col·laborarà en l’organització dels cursets de capacitació i reciclatge seguint les directrius del president
o presidenta, informarà de les seves activitats i iniciatives i, en contacte permanent amb el
Delegat
territorial de la Federació Catalana i els organismes superiors, vetllarà pel bon funcionament
del
nostre esport al territori de la seva jurisdicció.
3. Els/les delegat/des territorials seran coordinats per un/a vocal del Comitè, qui portarà a terme les
diferents tasques pel bon funcionament de la seva organització i reservarà les partides necessàries en el
pressupost anual per cobrir les despeses de les convocatòries dels àrbitres membres del Comitè. En les
reunions del Comitè, aquest/a vocal serà el/la representant dels/de les Delegats/des territorials.
4. Els/les Delegats/des territorials es reuniran amb el Comitè sempre que aquest ho cregui convenient.
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ARTICLE 8. Comissions de Natació, Waterpolo, Salts i Natació Sincronitzada
1. Un/a vocal del Comitè serà el/la cap de cadascuna d'aquestes comissions i el/la responsable de
l'especialitat corresponent.
2. Funcions:
a) Vetllarà per l'interès de tots els membres del Comitè i pel bon funcionament de la seva
especialitat.
b) Formarà part de la comissió corresponent de la Federació Catalana de Natació.
c) Traslladarà a la secretaria general la proposta de jurats per a competicions de natació,
waterpolo,
salts i natació sincronitzada, amb temps necessari per poder ésser convocats.
d) Establirà els procediments necessaris per a difondre les novetats en el camp de la seva
jurisdicció.
ARTICLE 9. Representació del Comitè d’Àrbitres a l’Assemblea general de la Federació Catalana de Natació
D’acord amb el que regulen els Estatuts de la Federació Catalana de Natació, el Comitè d’Àrbitres tindrà
un/a representant que formarà part de l’Assemblea general d’aquesta Federació, el/la qual serà escollit/da
per sufragi universal, lliure, directe, presencial, igual i secret entre tots/tes els/les membres del Comitè, per
un període de 4 anys.
La convocatòria d’eleccions per escollir aquest o aquesta representant la portarà a terme la Junta directiva
de la FCN en el moment d’iniciar el seu propi procés electoral i seguirà el mateix procediment electoral
assenyalat per a l’elecció de membres de la Junta directiva de la Federació, recollit en l’article 31 i següents
dels Estatuts federatius.
Els/les elector/es i l’escollit/da han d’ésser majors d’edat, estar en possessió de la llicència federativa
preceptiva en vigor i acreditar la seva participació com a mínim en una competició o prova del calendari
oficial de la Federació Catalana de Natació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al
moment de convocatòria d’eleccions.
El President del Comitè d’àrbitres de la Federació Catalana de Natació podrà presentar-se com a candidat
a representant d’aquest Comitè, el qual formarà part de la composició de l’Assemblea general de la FCN,
d’acord amb el primer apartat d’aquest article.

TÍTOL 2. CLASSIFICACIÓ DELS ÀRBITRES
Article 10. Denominació i classificació
Es denominen i tenen la consideració d’àrbitres del Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació, totes
aquelles persones que hagin superat les proves d’accés i hagin seguit i aprovat el curset corresponent a la seva
especialitat, segons les condicions que s’estableixen a l’article 13.
Segons aquest Reglament, els àrbitres es classifiquen con segueix:
1 Per la seva especialitat:
- Oficial de natació
- Auxiliar de natació
- Cronometrador/a
- Oficial de sortides
- Jutge/ssa de salts
- Auxiliar de salts
- Secretaria.
- Àrbitre de waterpolo
- Auxiliar de waterpolo
- Jutge/ssa de natació sincronitzada
- Auxiliar nivell 1
- Secretaria i escoles
- Auxiliar nivell 2
- Secretaria, escoles i figures
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2 Per la seva situació:
a) Actius/ves.- Són àrbitres actius o actives, totes aquelles persones que hagin superat les proves
d’accés a una de les especialitats arbitrals reconegudes per aquest Comitè
Tots i totes els/les àrbitres hauran de renovar anualment la seva llicència i les proves internes d’actualització
de coneixements que s’hagin establert per a la seva especialitat, per la temporada en curs.
La situació d’àrbitre actiu/va es limita per la edat, que serà de 60 anys en àrbitres de waterpolo i 70 per a la
resta d’especialitats. En el cas de waterpolo, finalitzat l’any natural en que s’acompleixi l’edat, passaran
automàticament a la categoria d’auxiliars de waterpolo. Des dels 70 anys, tots els àrbitres passaran a ser
Membres de Mèrit.
b) Excedents
b.1) Voluntaris/es.- Seran tots aquells i aquelles que així ho sol·licitin per escrit i siguin acceptats
pel Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació. En cap cas es podrà sol·licitar l’excedència
voluntària quan s’estigui sotmès a un expedient disciplinari.
L’excedència voluntària tindrà una durada màxima de dos anys. Si transcorregut aquest període l’interessat
o la interessada no ha sol·licitat el reingrés, causarà baixa temporal.
El temps de vigència de la excedència voluntària es comptarà des de la data de concessió del Comitè
d’Àrbitres.
Per tornar a ser considerat com a membre actiu/va, l’interessat/da l’haurà de sol·licitar igualment el seu
reingrés per escrit i abonar la quota i/o llicencia de la temporada en curs. Els membres amb una excedència
inferior a 2 anys, que sol·licitin el reingrés, hauran de fer el reciclatge que estipuli el vocal de l’especialitat,
per tal d’actualitzar els seus coneixements. En el cas de no superar l’esmentat reciclatge haurà de repetirho transcorregut mínim un mes des de el darrer reciclatge realitzat, si transcorreguts dos anys des de la
sol·licitud de excedència no s`hagués superat el reciclatge d’actualització es causarà baixa temporal.
Durant el període de permanència de l’àrbitre com a excedent voluntari/a, romandran suspesos tots els
seus drets i obligacions com a membre.
b.2) Forçosos/es.- Es passarà a la situació d’excedent forçós per qualsevol dels motius següents:
- No renovar la llicència en els terminis reglamentaris i en tot cas, no fer-ho en el decurs d’una temporada.
- No renovar la quota anual com a membre del Comitè d’Àrbitres. Passaran a aquesta situació des del primer
dia de la següent temporada que no hagin satisfet la quota anual.
- No efectuar o no superar les proves d’actualització de coneixements tècnics que periòdicament convoqui
el Comitè d’Àrbitres.
- No presentar-se reiteradament, a partir de 3 convocatòries en 1 temporada ,a les competicions per a les
que fos convocat pel Comitè.
- Si un membre del Comitè d’àrbitres porta més d’un any sense actuar, passarà a la situació d’excedent
forçós
En tots els casos, l’excedència forçosa tindrà una durada màxima d’un any. Transcorregut aquest període
de temps, el membre que no hagi regularitzat la seva situació, causarà baixa temporal.
Per tornar a ser membre en actiu, s’haurà d’abonar el deute pendent, i/o realitzar l’actualització dels
coneixements tècnics de l’especialitat que posseeixin.
Els membres en excedència forçosa per no presentació a competicions, hauran de fer el reciclatge que
estipuli el vocal de l’especialitat a la següent reunió tècnica anual. Si no ho realitzen o no el superen causarà
baixa temporal.
b.3) Suspesos/es
És la situació en que es troben els/les membres que, prèvia resolució del Jutge o la Jutgessa únic/a de la
FCN, estiguin complint sanció disciplinària.
b.4) Membres de Mèrit i Honorífics
b.4.1) Seran considerats/des Membres de Mèrit tots aquells/es àrbitres que proposats/des
pel Comitè d’àrbitres i acceptats/des per la Junta directiva de la FCN, compleixin 25 anys com a membres
del Comitè amb ple exercici dels seus drets. En complir-ne 50 anys amb les mateixes característiques, seran
considerats/es Membres d’Honor.
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b.4.2) Aquells/es àrbitres que proposats pel Comitè d’Àrbitres siguin acceptats/des per la
Junta directiva de la FCN, per destacar de manera extraordinària en el desenvolupament de la seva tasca
arbitral, seran nomenats/des Membres d'Honor o de Mèrit, sense que acompleixin obligatòriament els
requisits del paràgraf anterior. Els/les membres de Mèrit podran seguir essent membres del Comitè, encara
que no estiguin en actiu, mentre no demanin explícitament la baixa i estiguin al corrent del pagament de la
quota corresponent. Els/les membres d'Honor quedaran exempts/es de pagar la quota al Comitè, igual que
els/les de Mèrit que hagin complit els 70 anys.
c) Baixes
c.1) Temporal per excedència voluntària o forçosa
- Els membres que després de dos anys en situació de excedència voluntària no sol·licitin
el reingrés, causaran baixa temporal.
- Els membres que després d’un any en situació d’excedència forçosa no hagin
regularitzat la seva situació, causaran baixa temporal.
Per tornar a ser considerat com a membre actiu/va, l’interessat/da haurà de sol·licitar el seu reingrés per
escrit i abonar la quota i/o llicencia de la temporada en curs.
Els membres amb una baixa temporal inferior a 2 anys, que sol·licitin el reingrés, hauran de fer els exàmens
d’ingrés que estipuli el vocal de l’especialitat, per tal d’actualitzar els seus coneixements. En el cas de no
superar els esmentats exàmens haurà de repetir-los transcorregut mínim un mes des de el darrer examen
realitzat. Si transcorreguts dos anys des de la seva situació de baixa temporal no s’haguessin superat causarà
baixa definitiva.
c.2) Definitiva.- Causaran baixa definitiva tots aquells i aquelles membres que així ho sol·licitin
per escrit i siguin acceptats pel Comitè d’Àrbitres. Aquells membres que transcorreguts dos anys des de la
seva situació de baixa temporal no s’haguessin regularitzat la seva situació causaran baixa definitiva.
Tots els membres en baixa definitiva perdran el seu vincle amb el Comitè i hauran de realitzar de nou el
procés d’accés de l’article 13 d’aquest Reglament, si volen reincorporar-se.

TÍTOL 3. DRETS I OBLIGACIONS DELS/DE LES ÀRBITRES
ARTICLE 11. Drets
Són drets dels/de les àrbitres en actiu:
a) Assistir lliurament a totes les reunions, competicions i festivals de Natació, Waterpolo, Salts i Natació
Sincronitzada que se celebrin a la zona de jurisdicció i organització de la Federació Catalana de Natació,
presentant el carnet vigent, sempre que l’aforament així ho permeti.
b) Rebre la informació tècnica i necessària per mantenir-se constantment actualitzat/da.
c) Percebre els imports estipulats per la FCN, pels viatges i estades que precisin per a les actuacions oficials
a les que siguin designats, així com els drets d’arbitratge. Els drets pels viatges es cobraran des del lloc de
residència del membre, que serà el que consti a la Secretaria del Comitè d’Àrbitres.
d) Sol·licitar informació i emetre suggeriments i propostes al Comitè d’Àrbitres, sobre tots aquells
assumptes que afectin l’interès general o el seu particular.
e) Rebre l’uniforme, distintius i acreditacions establertes pel Comitè d’Àrbitres.
ARTICLE 12. Deures
Són deures dels àrbitres en actiu:
a) Abonar les quotes determinades per l'Assemblea General de la FCN.
b) Tenir la llicència d'àrbitre de la temporada en curs.
c) Contribuir a les tasques que reglamentàriament corresponguin.
d) Complir els acords de l'Assemblea general i la Junta directiva de la FCN i els altres que emanin del Comitè
d’Àrbitres.
e) Serà obligatori superar els reciclatges de l'especialitat o especialitats que tingui cada membre. De no ferho en el temps marcat pel Comitè d’Àrbitres, aquest/ta membre no serà convocat/da fins aprovar-ne un de
proper.
f) Donar la màxima col·laboració al Comitè d’Àrbitres.
g) Exercir la seva funció, independentment del càrrec que n’ostenti.
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h) Assistir a les reunions a les que sigui convocat/da. Quan es tracti de reunions tècniques, l'assistència serà
obligatòria.
i) Assistir a les competicions per a les quals hagi estat convocat/da oficialment, notificant dintre del temps
reglamentat a la secretaria del Comitè, la possibilitat o no d’anar-hi. La renúncia haurà de ser justificada i
notificada amb un mínim de cinc dies naturals abans a la celebració del partit o la competició. En el cas
d’ésser anomenat/da com a suplent d’una competició, tindrà l’obligació d’informar-se si finalment ha estat
convocat/da.
j) Actuar a les competicions per a les que hagi estat convocat/da oficialment havent de presentar-se mitja
hora abans del començament del partit o la prova.
k) L'uniforme dels jutges/ses i àrbitres serà el model oficial que aprovi la Junta directiva de la Federació
Catalana de Natació, a proposta del Comitè d’àrbitres. Serà obligatori en totes les actuacions oficials on
n’hagin estats convocats.
Aquesta uniformitat seguirà la següent norma:
• Polo blanc del CCA per dins del pantaló o la faldilla.
• Cinturó blanc.
• Pantaló llarg blanc (ni pirates, ni malles), faldilla o faldilla-pantaló blanca, entre sota genoll i mitja
tíbia.
• Sabata tancada o sabatilles esportives blanques, en el cas de natació artística es poden portar
xancles blanques.
• Mitjons blancs.
• A Aigües Obertes sí es podrà portar bermudes blanques per sobre dels genolls.
• Quan sigui necessari, gorra blanca i parca oficial del Comitè.

TÍTOL 4. REGLES DE FUNCIONAMENT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES
ARTICLE 13. Condicions d’accés i incorporació
1. Accés
Les condicions per a l’accés a àrbitres del Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació són:
a) Sol·licitud per escrit de l’interessat/da.
b) Haver complit 16 anys i no haver-ne fet 46 el dia primer de gener de l’any que s’iniciï el curs d’accés.
c) No tenir inhabilitació ni estar complint sanció imposada per l’òrgan jurisdiccional corresponent de la
Federació Catalana de Natació.
d) Superar les proves d’ingrés teòriques i pràctiques que s’estableixin, les quals es realitzaran segons la normativa
proposta pel Comitè d’àrbitres i que haurà d’aprovar la Junta directiva de la FCN.
2. Incorporació
a) Els i les aspirants, un cop hagin estat aprovats pel tribunal examinador i admesos pel Comitè, passaran a formarne part, amb tots els drets i deures contemplats als articles 11 i 12 d’aquest Reglament.
b) Pels àrbitres d’altres federacions territorials i/o nacionals que sol·licitin la consideració d’àrbitres del
Comitè d’àrbitres de la FCN, serà el propi Comitè qui valorarà la documentació aportada per l’interessat i
realitzarà les proves d’ingrés teòriques i pràctiques que siguin concloents per acreditar les seves aptituds.
ARTICLE 14. Formació
El Comitè d’àrbitres de la Federació Catalana de Natació, s’ocuparà de la formació, capacitació, actualització
i perfeccionament dels àrbitres en els diferents nivells i modalitats de natació, waterpolo, salts i natació
sincronitzada.
ARTICLE 15. Baixes
Els/les membres causaran baixa com a àrbitre del Comitè d’àrbitres, en el següents casos:
a) Per mort de l’àrbitre.
b) Per sol·licitud voluntària escrita de l’interessat/da.
c) Per deixar transcórrer el període de baixa temporal, sense sol·licitar el reingrés.
d) Per reincidir en actuacions deficients en l’aspecte tècnic per acord del Comitè d’àrbitres i posterior
ratificació per part de la Junta directiva de la FCN.
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TÍTOL 5. NORMES JURISDICCIONALS I DISCIPLINÀRIES
ARTICLE 16. Jurisdicció esportiva
El coneixement i resolució de totes les qüestions, diferències, litigis o incidents que a l'àmbit esportiu es
puguin suscitar entre el Comitè i els seus membres correspon, en primer terme, a la jurisdicció esportiva en
els seus diferents nivells de l'àmbit reglamentari de la Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 17. Potestat disciplinària
Correspon al Comitè la competència en la potestat disciplinària pel que fa a les actuacions tècniques
deficients dels seus membres. En tot cas, els afectats per resolucions del Comitè podran recórrer a la
Federació Catalana de Natació, i posteriorment a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
ARTICLE 18. Autoritat
En ésser el Comitè una associació voluntària d'àrbitres, els seus membres estan obligats a acceptar
l'autoritat dels organismes federatius dels quals depenen, acatant totes les seves decisions i complint tot
allò que s'estableix als Estatuts i Reglaments, utilitzant únicament contra ells les impugnacions,
procediments i recursos assenyalats en cada cas, previstos en les lleis i reglaments d'estaments superiors.
ARTICLE 19. Disciplina esportiva
1. Els àrbitres, quan actuïn en competicions dintre de l’àmbit territorial de la Federació Catalana de Natació,
estaran sotmesos al Reglament disciplinari de la FCN.
2. El coneixement i resolució de totes les qüestions, diferències, litigis o incidents que a l'àmbit esportiu es
puguin suscitar entre el Comitè i els seus membres correspon, en primer terme, a la jurisdicció esportiva en
els seus diferents nivells de l'àmbit reglamentari de la Federació Catalana de Natació.
3. El Comitè d’àrbitres, posarà en coneixement dels òrgans jurisdiccionals de la FCN, motivadament,
qualsevol fet que pugui suposar infracció de les normes que regulin la disciplina esportiva.
4. Quan l’actuació tècnica d’un membre del Comitè fos deficient, el Comitè d’Àrbitres podrà adoptar, prèvia
constatació dels fets, avís i amonestació. De la resolució adoptada en aquests casos, es donarà compta a
l’òrgan jurisdiccional adient de la FCN.
5. Els acords referits a l’anterior apartat, seran adoptats pel president o presidenta del Comitè d’Àrbitres,
quan es tracti d’amonestació.
6. El procediment per a sancionar les faltes d’ordre tècnic, s’ajustarà a les normes generals del Reglament
disciplinari de la FCN.

TÍTOL 6. PREMIS I DISTINCIONS
ARTICLE 20. Premis
1. Les actuacions dels/de les membres d'aquest Comitè podran ésser controlades, quan calgui, per una
ponència que aquest mateix Comitè anomeni.
2. Els/les membres que en les seves actuacions hagin demostrat una reconeguda suficiència, seran
proposats/des del Comitè d’àrbitres de la Federació Catalana de Natació, al Comitè Nacional de Árbitros de
la Real Federación Española de Natación, per tal d'accedir a àrbitre nacional, en la forma que determinin
els seus Reglaments.
3. Es premiarà per antiguitat els/les membres que compleixin 15, 25 i 50 anys com a membres actius del
Comitè. Aquests premis consistiran en l'ensenya de bronze als 15 anys, d'argent als 25 anys i d'or als 50
anys.
ARTICLE 21. Distincions
1. El Comitè d’àrbitres proposarà anualment a la Junta Directiva de la FCN les distincions i trofeus següents:
El/la seu/va membre que hagi estat mereixedor/a de la Medalla del Mèrit Esportiu de la Federació Catalana
de Natació.
2. Els/les seus/ves membres per a l'obtenció de la Medalla de Servicios Distinguidos de la Real Federación
Española de Natación, d'acord amb els seus Reglaments i gestionarà davant dels estaments esportius i
Institucionals la concessió de distincions pels/per les membres afiliats/des.
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ARTICLE 22. Normativa Premi de Mèrit
1. El Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació, prèvia proposta a la Junta directiva de la FCN,
institueix els Premis de Mèrit que s’atorgaran anualment, un per cadascuna de les quatre especialitats.
2. Els premis tenen com a finalitat única distingir la qualitat tècnica dels/de les membres del Comitè,
contrastada al llarg de les seves actuacions a nivell estatal o internacional.
3. Les competicions que s’inclouen en els barems de mèrits poden ésser canviades pel president o
presidenta del Comitè, sempre que ho faci saber als/a les seus/ves membres un any abans a la data fixada
per les propostes.
ARTICLE 23. Requisits
1. Ser membre actiu/va en el moment de la proposta.
2. Estar al corrent de pagament de la quota anual, la llicència federativa degudament tramitada i qualsevol
altre taxa que es pogués aprovar en el futur.
3. Haver actuat com a àrbitre de ple dret dins l’especialitat en la qual se’l proposa, un mínim de deu
temporades esportives com a àrbitre nacional, i que, a més, les cinc darreres temporades siguin
ininterrompudes i consecutives.
4. Haver assistit a un mínim del 75% de les convocatòries del Comitè, en el curs de l’ultima temporada
sencera o a un 60% com a mitjana de les cinc últimes temporades.
5. No haver estat amonestat per qualsevol òrgan jurisdiccional de la Federació Catalana de Natació o pel
Comité Nacional de Árbitros dins l’última temporada sencera ni durant el temps transcorregut des de la fi
de la temporada anterior fins el moment de la proposta en ferm.
6. No haver rebut cap sanció en ferm dels òrgans jurisdiccionals de la FCN, ni del Comité Nacional de Árbitros
dins les cinc temporades anteriors a la proposta del premi ni en el període comprès entre la finalització de
la darrera i el moment de la proposta.
7. No ser membre del Comitè d’àrbitres, ni Delegat/da territorial del Comitè en el moment de la proposta.
8. No haver estat guardonat/da amb aquest premi amb anterioritat, pel fet que només es pot accedir una
vegada en cadascuna de les especialitats.
9. El premi es concedirà únicament a una persona i en cap cas pot ser compartit.
10. Els premis quedaran deserts si cap membre compleix els requisits inclosos en cadascuna de les
especialitats.
11. Els mèrits per tal d’optar a aquests premis són conseqüència d’actuacions corresponents a
convocatòries en les quals no intervé el Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació, sinó altres
estaments d’ordre superior com el Comité Nacional de Árbitros, la L.E.N. o la F.I.N.A.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- Simultaneïtat
Cap àrbitre podrà actuar simultàniament en la seva funció, en competicions en les que tingui acreditació en
la mateixa categoria, com a esportista, tècnic, delegat/da o directiu/va, a excepció dels que formin part dels
Comitès d’àrbitres.

SEGONA.- Actes
A totes les competicions, l’àrbitre aixecarà un acta en model oficial de la FCN, que es farà arribar a l’òrgan
jurisdiccional de primera instància de la FCN, amb un informe, si s’escau.

TERCERA.- Obligació de col·laboració
L’àrbitre d’una competició o l’àrbitre de waterpolo, estan facultats per cobrir qualsevol possible baixa en el
Jurat nomenat pel CA recorrent a àrbitres que es trobin d’espectadors/es, els/les quals vindran obligats/des
a prestar la seva col·laboració, excepte que hagi una força major que ho impedeixi.
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QUARTA.- Entrada en vigor
Els present Reglament ha estat aprovat per la Junta directiva de la Federació Catalana de Natació i entrarà
en vigor l’endemà de la ratificació per part de la seva Assemblea general.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogats tots els Reglaments del Comitè d’àrbitres de la Federació Catalana de Natació, anteriors al
present.
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