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REGLAMENTS ESPORTIUS DE COMPETICIONS

TÍTOL 1. COMPETICIONS FEDERADES
CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. Definició
Són competicions federades les promogudes, organitzades o tutelades per la Federació Catalana de Natació i les
promogudes i/o organitzades per un membre afiliat sempre i quan hagin estat incloses en el Calendari oficial de la
Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 2. Calendari oficial
Constitueixen el calendari oficial anual de la Federació Catalana de Natació, totes aquelles competicions que siguin
tutelades pel Comitè Català d’Àrbitres de la Federació.
ARTICLE 3. Pla d’actuació i directrius del calendari oficial
Correspon a l'Assemblea general determinar el pla d'actuació general i les directrius del calendari oficial de competicions
de Catalunya, a proposta de la Junta directiva.
ARTICLE 4. Celebració de les competicions
Les competicions se celebraran en les instal·lacions homologades per la Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 5. Inspecció instal·lacions
Els membres de la Federació Catalana de Natació podran inspeccionar les instal·lacions que considerin oportunes.
ARTICLE 6. Temporada oficial
La temporada oficial comença el dia 1 d'octubre de cada any i finalitza el 30 de setembre següent en totes les disciplines.
A principi de cada temporada les Comissions esportives de la FCN publicaran les normatives corresponents a cada
competició.
ARTICLE 7. Participants
Podran participar en les competicions de la Federació Catalana de Natació tots els clubs afiliats a la Federació, en les
condicions que específicament s'estableixin per a cada competició en el Reglament corresponent.
ARTICLE 8. Llicència federativa esportistes
Tots els i les esportistes que participin en competicions de la Federació Catalana de Natació hauran de disposar de la
llicència federativa corresponent d'acord amb el que s'estableix en el Reglament de llicències de la Federació Catalana de
Natació.
ARTICLE 9. Llicència federativa tècnics, personal mèdic, sanitari, auxiliar i directiu
Els clubs, per a participar en competicions oficials, hauran de disposar d’un tècnic amb la titulació oficial o convalidada
per la Federació Catalana de Natació i tenir tramitada la corresponent llicència federativa.
Caldrà també tramitar davant la Federació Catalana de Natació la llicència per a tot aquell personal mèdic, sanitari, auxiliar
i directiu que hagi d'intervenir en les competicions oficials.
ARTICLE 10. Organització de competicions màsters i veterans
Totes les competicions de les categories màsters i veterans es regularan per les seves normatives específiques, aprovades
anualment per la Junta Directiva de la FCN.
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ARTICLE 11. Control antidopatge
1. Totes les competicions federades estaran subjectes a la normativa en vigor sobre control antidopatge.
2. Les conseqüències derivades de la violació de la normativa de control antidopatge en relació amb els possibles controls
durant la competició seran les següents:
2.1 En esports individuals comporta automàticament la desqualificació del resultat obtingut en aquest
esdeveniment, amb totes les conseqüències resultants, incloent la pèrdua de medalles, punts i premis.
2.2 Quan la violació ha estat realitzada per un membre d'un relleu en natació, equip de natació en aigües obertes,
un duet o equip de natació sincronitzada o un duet en salts, el relleu, duet o equip serà desqualificat de la competició,
amb totes les conseqüències resultants, incloent la pèrdua de medalles, punts i premis.
2.3 L’equip de waterpolo, en què més d'un jugador hagi comès una violació d'aquestes normes en el marc d'una
competició, serà desqualificat amb la pèrdua del partit per 5 a 0, o el resultat que figuri a l’acta si la diferència fos
superior.
CAPÍTOL 2
ELS CLUBS ORGANITZADORS
ARTICLE 12. Definició
S’entén per club organitzador el que tingui cura de l'organització de qualsevol competició de natació, salts, waterpolo,
natació sincronitzada o aigües obertes, encara que la celebració es fes en una piscina aliena i, en tot cas, el que figuri en
primer lloc a l'enunciat de les competicions del calendari oficial.
Si la FCN organitza directament una competició li corresponen tots els drets i deures esmentats per al club organitzador.
ARTICLE 13. Obligacions
1. El club organitzador haurà de preveure i disposar tot el que sigui necessari i aconsellable per a l'organització i bon
desenvolupament de la competició o encontre:
1.1) Haurà de tenir a disposició, per a consulta del/de la Jutge/ssa àrbitre i del/de la director/a de la
competició, si s’escau, els reglaments i normatives corresponents a la competició.
1.2) Posar a disposició de l’equip arbitral un vestuari amb les condicions mínimes següents:
1.2.1) Tenir una superfície mínima de 2 metres quadrat per àrbitre.
1.2.2) Ser independents dels equips i exclusius per a l’equip arbitral.
1.2.3) Ser separats entre dones i homes.
1.2.4) Han de garantir la seguretat de les pertinences dels àrbitres en la seva absència.
1.2.5) Tenir els serveis i les dutxes amb aigua calenta a no més de 50 metres del camp de joc i
dins de la mateixa instal·lació.
1.3) Lliurar els resultats de la competició en les disciplines de natació i natació sincronitzada a la Federació
Catalana de Natació, en la forma, mitjà i termini que estableixi la normativa corresponent.
2. En el supòsit que el club organitzador no pugui disposar de les condicions necessàries pel correcte desenvolupament o
es vegi amb l’obligatorietat de suspendre la competició o encontre per causes de força major haurà d’informar
immediatament a la Federació Catalana de Natació, que en últim lloc serà qui prendrà la decisió sobre la suspensió de la
competició o encontre.
3. Si l’equip arbitral ja es troba a la instal·lació en el moment de la suspensió, caldrà fer-ho constar en el full d’incidències
o annex de l’acta en waterpolo.
ARTICLE 14. Seguretat dels participants
El club organitzador haurà de vetllar per la seguretat de l’equip arbitral, així com dels/de les participants i delegats/des,
i procurarà per tots els mitjans al seu abast que no es produeixin incidents de cap mena.
La protecció que es deu a l’equip arbitral i delegats/des, així com totes les mesures de seguretat per a ells/es, haurà
d'estendre's, si s’escau, fins a una distància raonable del lloc on se celebri la competició o encontre.
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ARTICLE 15. Representació del club
En cada competició o encontre el club organitzador nomenarà un delegat/a de camp, el/la qual, en representació del club,
tindrà cura i es responsabilitzarà del seu normal desenvolupament.
ARTICLE 16. Delegats/es de camp i adjunts/es
El delegat o delegada de camp romandrà prop del jutge/ssa àrbitre o àrbitres, per tal de poder acudir-ne a qualsevol
requeriment i atendre les seves indicacions. S'entendrà amb el jurat per tot allò relacionat amb el compliment de les
obligacions dels clubs.
El delegat/da de camp no podrà ser a la vegada delegat/a d'equip, ni tenir cap altra tasca específica a la competició o
encontre (entrenador/a, jugador/a, etc.).
El delegat/a de camp estarà assistit/da pels adjunts/es que cregui convenients, per tal de vigilar i tenir cura del bon
desenvolupament de la competició o encontre.
Serà missió d'aquests/es adjunts/es ajudar el/la delegat/da de camp en les seves tasques durant la competició o encontre.
Els/les adjunts/es no podran ser, a la vegada, delegats/des d'equip ni tenir cap altra tasca específica en la competició o
encontre.
ARTICLE 17. Delegats/es d’equip i entrenadors/es
Tots els equips, ja siguin organitzadors o participants en qualsevol competició, tindran l’obligació de presentar un delegat
o una delegada d’equip, qui portarà la representació de l’entitat i un entrenador o entrenadora.
En totes les competicions el/la delegat/da d’equip podrà ser a la vegada entrenador/a, sempre i quan hagi tramitat les
dues llicències i l’equip participant estigui integrat per un màxim de 5 esportistes.
ARTICLE 18. Seguretat competició o encontre
Serà obligació del club organitzador sol·licitar la presència de força pública. Si per causes alienes al club no hi acudís, el
jutge/ssa àrbitre o l'àrbitre estan facultats per a no celebrar la competició o encontre.
Els clubs organitzadors hauran de donar compliment a les mesures d’autoprotecció establertes en la normativa vigent i
concretament en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, així com de la normativa.
ARTICLE 19. Reclamacions sobre les competicions
1. Es poden efectuar reclamacions de qualsevol competició i en qualsevol disciplina, en els següents casos:
1.1. Si s’incompleix aquest reglament o la normativa específica per a la realització de la competició.
1.2. Si les condicions de celebració posen en perill la competició i/o els/les competidors/es.
1.3. Si no hi ha acord amb la decisió del jutge àrbitre, sempre que no sigui contra una decisió sobre la interpretació i
aplicació de les reglamentacions tècniques que n’hagi pres.
2. Requisits per a la formalització de la reclamació:
2.1. S’ha d’efectuar per escrit, mitjançant el formulari oficial de la competició.
2.2. L’ha de realitzar el delegat/a del club.
2.3. S’ha de dirigir al jutge àrbitre de la competició
2.4. S’ha de presentar en el termini màxim de fins a trenta minuts després de finalitzada la sessió.
2.5. La presentació ha d’anar sempre acompanyada d’un dipòsit de 50 euros, el qual serà retornat en cas que s’admeti
la reclamació.

CAPÍTOL 3
SOL·LICITUD DE JURATS I DOCUMENTACIÓ OFICIAL
ARTICLE 20. Sol·licitud de jurats
Per a totes les competicions que organitzin els Clubs, n’hauran de sol·licitar els jurats arbitrals en temps i forma, segons
estableixi la normativa específica de la competició.
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ARTICLE 21. Actes de la competició
De tots els encontres de waterpolo s'aixecarà acta segons el model oficial de la FCN, amb original i dues còpies. L’original
s’haurà de trametre a la seu de la FCN i les còpies seran una per a cada club participant. A l’acta es farà constar, amb
amplitud de detalls, les circumstàncies que hi concorrin.
L’acta s’haurà d’omplir, àdhuc en el cas de suspensió de la competició o encontre.
ARTICLE 22. Annex de l’acta
L’annex de les actes s'entén reservat exclusivament per a que el/la jutge/ssa àrbitre o àrbitre hi reflecteixin les
observacions o informes que considerin procedents. A les actes de waterpolo, aquest annex haurà de constar tant a
l'original com a les dues còpies.
En cas que en un partit de waterpolo, els/les àrbitres no creguin oportú consignar en el mateix lloc de celebració de la
competició els detalls de les incidències que hi hagi hagut, faran constar en els tres exemplars de l’annex de l’acta “segueix
informe” assenyalant la casella SI d’incidències, havent de trametre tot seguit al Comitè d'àrbitres de la FCN. aquest
informe complementari.
ARTICLE 23. Objeccions
Qualsevol objecció que volguessin formular els clubs, correspondrà fer-la als delegats d’equip excepte en el partits de
waterpolo on serà el/la capità/na de l'equip l'encarregat/da de fer-ho.
ARTICLE 24. Signatura
Els/les àrbitres i els delegats/des d’equip hauran de signar l’annex de l’acta de waterpolo, quan es produeixin incidències.
ARTICLE 25. Validació de resultats i termini de lliurament de les actes i liquidacions arbitrals
1. L’àrbitre haurà de validar al portal AIGA el resultat del partit en el termini màxim de 24 hores.
2. El membre del jurat arbitral responsable de validar la liquidació arbitral, ho haurà de fer al portal AIGA en el termini
màxim de 24 hores.
3. L’àrbitre de waterpolo haurà de lliurar l’acta del partit i annex, si s’escau, per qualsevol mitjà telemàtic a la Federació
Catalana de Natació en el termini de les 24 hores posteriors a la celebració de l’encontre o competició.
4. El jutge o àrbitre responsable haurà de lliurar la documentació original de la competició (acta, annex o fulls de
cronometradors), la qual haurà d’estar a mans del jutge/ssa únic/a de la Federació Catalana de natació dins els 2 dies
hàbils següents a la finalització de l’encontre o competició.
ARTICLE 26. Acreditació personalitat participants
1. El jutge/ssa àrbitre o àrbitres, hauran d’assegurar-se de la personalitat dels participants i de llur edats, si s’escau, en
cada competició i podrà exigir-los-hi la presentació del certificat de llicències i la de qualsevol document que acrediti llur
personalitat.
2. En el cas de waterpolo, la presentació d’aquests documents tindrà caràcter obligatori. En cas contrari, la no
presentació l’haurà de fer constar l’àrbitre a l’annex de l’acta, indicant el nom, cognoms, número de llicència o DNI,
signatura del participant i club al que pertany, per a ulterior comprovació.
3. En el cas de waterpolo, els clubs hauran de presentar a la FCN el document d’inscripció de l’equip, on han de figurar
tots els integrants de l‘equip: jugadors/es, entrenadors/res i delegats/des.

TÍTOL 2. COMPETICIONS DE NATACIÓ
CAPÍTOL 1
ORGANITZACIÓ, DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS

ARTICLE 27. Organització
La Federació Catalana de Natació assumeix la responsabilitat de l’organització dels campionats i lligues de Catalunya de
natació, juntament amb l’entitat designada per organitzar la competició.
ARTICLE 28. Participació
1. Podran participar tots els esportistes que disposin de la llicència federativa en vigor subscrita per un club afiliat a la
Federació Catalana de Natació.
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2. La inclusió de qualsevol competició de natació en el calendari oficial de la Federació Catalana de Natació, comporta el
compliment de la normativa d’aquesta modalitat, que cada inici de temporada aprovarà la Junta directiva de la Federació
Catalana de Natació.
ARTICLE 29. Categories
S’estableixen les següents categories:
- Absoluta
- Junior
- Infantil
- Alevina
- Benjamina
- Màster
Les edats de cada categoria s’establiran segons la normativa específica.
ARTICLE 30. Direcció
La Federació Catalana de Natació és l'encarregada de la direcció dels Campionats de Catalunya de totes les categories,
així com del Gran Premi Ciutat de Barcelona.
Amb aquesta finalitat la Federació nomenarà el director o directora de la competició i un jurat de competició, aquest
últim a través del Comitè d’àrbitres.
ARTICLE 31. Competències del director/a de la competició
El/la director/a de la competició tindrà plena autorització sobre els assumptes no atribuïts al/a la Jutge/ssa àrbitre,
jutges/sses o altres oficials, i tindrà la capacitat de modificar l'horari de les proves i donar les instruccions necessàries,
sempre d'acord amb els reglaments aprovats per a cada prova.
ARTICLE 32. Competències i formació de la Comissió de competició. Nomenament àrbitres. Cronometratge
1. La Comissió de la competició estarà facultada per resoldre, en primer lloc, les possibles anomalies de la competició.
2. Els acords de la Comissió de la competició podran ésser recorreguts, amb posterioritat, davant el/la Jutge/ssa únic/a
de la Federació Catalana de Natació.
3. La Comissió de la competició estarà formada per:
- El/la director/a de la competició.
- Un/a membre de la Federació Catalana de Natació.
- Un/a membre del club organitzador.
- El /la Jutge/ssa àrbitre de la competició.
- Un/a representant escollit/a per sorteig entre els/les delegats/des dels equips participants.
4. La Federació Catalana de Natació, mitjançant el Comitè d'àrbitres nomenarà els següents àrbitres pel control de la
competició: jutge/ssa àrbitre, jutge/ssa de sortides, dos o dues adjunts/es del/la jutge/ssa de sortides, quatre Jutges/ses
de recorregut i arribades, un/a cronometrador/a per carrer, un/a cap de cronometradors, un/a jutge/ssa de corda de
sortides falses, quatre Jutges/ses de viratges i dos/dues secretaris/es, en aquells casos en que no hi hagi cronometratge
automàtic.
En cas de disposar de marcador automàtic la composició del jurat seria menor.
5. Els rècords de Catalunya només seran homologables si es disposa de cronometratge automàtic o de tres cronos
manuals.
ARTICLE 33. Marques inscripció nedadors/es
És obligatori inscriure els/les nedadors/es amb la millor marca de la temporada i assolida en les competicions que estiguin
dins del calendari oficial de la Federació Catalana de Natació, segons el que s’estipuli en les normatives de cada
competició. En cas d'incompliment, la Federació Catalana de Natació pot sancionar el club infractor amb la desqualificació
del nedador o nedadora de la prova.
ARTICLE 34. Marques mínimes
1. Es consideraran marques mínimes acreditades, les que figuren en les actes oficials de resultats signades pel jutge/ssa
àrbitre de competició i en els rànquings de la Federació Catalana de Natació.
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2. Per a la conversió dels temps realitzats en piscina de 25 metres a piscina de 50 metres, s'utilitzarà la taula de conversió
de la RFEN, sumant als temps en piscina de 25 el temps expressat en segons i dècimes, de la taula de la prova
corresponent.
ARTICLE 35. Condicions marques mínimes. Temps i proves autoritzades
1. En les competicions on la participació estigui determinada per l'obtenció d'unes marques mínimes, és requisit
indispensable haver assolit un temps igual o millor que el que figuri en la taula de marques mínimes de la competició
corresponent.
2. Els temps hauran de ser assolits a partir de l'1 d'octubre de la temprada en curs, excepte en les excepcions que marquin
les normatives de cada competició.
3. Els temps hauran de ser assolits i expressats en centèsims de segons i els clubs hauran de fer la conversió de 50 o 25
metres, depenent del que es requereixi en la normativa corresponent.
4. Cada nedador/a només podrà participar en les proves individuals i relleus que assenyalin les normatives de cada
competició.
Si algun nedador/a sobrepassés el màxim de proves autoritzades, s’anul·larien tots els punts assolits pel nedador/a en
totes les proves.
Cada club podrà inscriure l'equip de relleus i el nombre de nedadors/es per prova que determini la normativa de cada
competició.

CAPÍTOL 2
CONTROL D’INSCRIPCIONS
ARTICLE 36. Procediment
Les inscripcions per a les competicions en les que la Federació Catalana de Natació assumeixi la seva direcció, es faran pel
procediment indicat en la normativa específica.
ARTICLE 37. Formalització inscripcions
1. Els clubs participants hauran de tramitar les inscripcions dels seus nedadors mitjançant l’aplicació informàtica vigent o
bé, utilitzant els models oficials, d’acord amb el que s’especifiqui en la normativa de la competició per aquest últim cas.
No s’acceptaran aquelles inscripcions que no s’ajustin a la normativa específica.
2. Les falsificacions de les marques mínimes o de les edats dels participants seran sancionades d'acord amb l'establert en
el règim disciplinari de la Federació Catalana de Natació.
3. La Federació Catalana de Natació haurà de realitzar la conversió dels temps depenent de la piscina on es realitzin els
campionats.
4. Les inscripcions per a proves individuals es realitzaran amb el millor temps aconseguit pel nedador/a en la temporada
i en les competicions del calendari oficial que elabora la Federació Catalana de Natació, tenint en compte sempre les
excepcions que marquin les normatives de cada competició.
5. Si la inscripció en proves de relleus és per suma de temps acreditats en proves individuals dels nedadors/es inscrits/es,
caldrà assenyalar els noms i cognoms de cada un/a d'ells/es, amb temps, longitud de la piscina i el número de llicència.

CAPÍTOL 3
FÓRMULA DE COMPETICIÓ
ARTICLE 38. Fórmula
La fórmula de competició dels campionats de Catalunya serà la següent:
- Sèries eliminatòries i finals.
- Sèries eliminatòries, semi-finals i finals.
- Sèries contrarellotge.
- Cada campionat es regirà d'acord amb la seva normativa de competició.

24

JUNY 2018

- En les competicions que se celebrin per la fórmula d'eliminatòries i finals, si només se celebrés una sèrie es
podrà nedar com una final i celebrar-la en la jornada de finals.
ARTICLE 39. Empats i desempats
1. Quan dos o més nedadors/es empatin amb marcador automàtic en les sèries eliminatòries havent-hi l'opció d’un lloc
per les sèries finals, es realitzarà una prova de desempat entre ells/es, la qual tindrà lloc al moment de finalitzar la sessió
corresponent, excepte en aquells casos en que ho assenyalin les normatives de cada competició. Aquesta prova tindrà
lloc acabada la competició.
2. Els temps aconseguits en les proves de desempat s'hauran de fer constar en les actes dels resultats i es consideraran
vàlides com a temps oficials del nedador/a, sense que per això es modifiqui la seva classificació en la prova.
3. Si en la prova de desempat tornés a produir-se un empat, o fossin tots els/les nedadors/es implicats/des
desqualificats/des, es realitzarà un sorteig.
4. En cas d'un empat entre dos o més nedadors/es que estiguin inclosos/es en la mateixa final, els/les delegats/des o
els/les representants dels seus clubs s'hauran de presentar ràpidament a la taula del jurat, per presenciar el sorteig que
adjudicarà els respectius carrers.
ARTICLE 40. Baixes
1. Les baixes hauran de comunicar-se segons la normativa de cada campionat.
2. L’absència de comunicació de les baixes suposarà la baixa del/de la nedador/a en les proves a nedar en tota la jornada
(matí i tarda) o de la sessió, segons la fórmula de la competició que s’estableixi en la seva normativa específica.
ARTICLE 41. Puntuacions
1. Les puntuacions per a cada una de les competicions es reglamentaran per cada campionat al començament de la
temporada esportiva.
2. Els/les nedadors/es que participin en la final A ocuparan els llocs de l'1 al 6 (8) (10), i els de les finals B els següents 7 al
12 (9 al 16) (11 al 20), sense que un/a participant en la final B es classifiqui per davant d'un/a nedador/a de la final A,
encara que el seu temps sigui millor.
3. Els/les nedadors/es que siguin desqualificats/des, en una final A o B, es classificaran en el darrer lloc de la final
corresponent.
4. Els/les nedadors/es que no es presentin a la disputa d'una final es classificaran en el darrer lloc de la seva final amb 0
punts.
5. La puntuació per les proves individuals i relleus es publicarà en la normativa de cada campionat.
6. Per obtenir dret a una medalla o diploma en la final és condició indispensable que el nedador o la nedadora participin
en la final en la qual s'ha classificat i no estigui desqualificat/da.
CAPÍTOL 4
DOCUMENTACIÓ
ARTICLE 42. Condicions per obtenir la documentació
1. En totes les competicions oficials de la Federació Catalana de Natació es obligatori lliurar l’imprès oficial on constin
els/les tècnics i delegats/des de l’equip participant a la competició.
2. Per retirar la documentació de la competició serà necessari la presentació de l'imprès oficial on constin els/les tècnics
i delegats/des que portaran la representació de l’entitat durant la celebració del campionat.
3. Els clubs que tinguin fins a 10 nedadors o nedadores inscrits/es rebran un llistat de sèries, instruccions i resultats, els
que en tinguin d'11 a 20, rebran dos jocs i els de 21 o més nedadors/es en rebran tres.
3. Els/les entrenadors/es dels centres de la Federació Catalana de Natació, així com el/la director/a tècnic/a rebran
igualment un joc del llistat de sèries, instruccions i resultats.
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TÍTOL 3. CAMPIONATS I LLIGUES DE WATERPOLO.
CAPÍTOL 1. ORGANITZACIÓ, DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN ELS CAMPIONATS NACIONALS DE CATALUNYA I
COMPETICIONS OFICIALS DE WATERPOLO.
ARTICLE 43. Responsabilitat organització i participació
La Federació Catalana de Natació assumeix la responsabilitat de l’organització dels campionats i lligues de Catalunya de
Waterpolo, juntament amb l’entitat designada per a organitzar el partit.
Podran participar-hi tots els clubs afiliats amb ple dret, a la Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 44. Categories
1. S'estableixen les següents categories:
- Masculina: absoluta, juvenil, cadet, màsters i veterans.
- Femenina: absoluta, juvenil, cadet, infantil i alevina.
- Mixta: infantil, alevina i benjamina.
Les edats d’aquestes categories s’establiran segons la normativa específica.
2. Les diferents categories d’edats coincidiran amb les que aprovi la Real Federación Española de Natación.
ARTICLE 45. Límits d’edat i participació dels jugadors i les jugadores
1. No hi ha límit d’edat, si bé els/les menors de 13 anys no hi poden participar en la categoria absoluta.
2. Els equips absoluts masculins participants en campionats, lligues i copes de Catalunya i en el Campionat d’Espanya 3a
Divisió zona Catalunya, estaran obligats a alinear un mínim de CINC (5) jugadors d'edat inferior a 23 anys. Aquesta
alineació no serà necessària en aquells casos en que el club tingui altres dos equips competint en categories inferiors. Si
un equip no compleix cap de les dues condicions anteriors podrà participar-hi, però no tindrà el dret de classificar-se pel
Campionat d’Espanya de 3a Divisió (fase estatal).
3. Un jugador podrà participar, com a màxim, en DOS partits, en una jornada de cap de setmana, de diferent categoria.
4. En la categoria absoluta, masculina i femenina, els equips podran obtenir llicències con a màxim per a tres jugadors/es
de nacionalitat estrangera i no seleccionables per la RFEN, que es podran canviar en el curs de la temporada. El jugador/a
de nacionalitat estrangera que ha estat donat de baixa en un club, no es pot donar d'alta en altre, dins de la mateixa
temporada, d'acord amb el que s'especifica en el Reglament de llicències de la FCN.
ARTICLE 46. Composició dels Equips i durada del partit
La composició dels equips i la durada dels partits seran els estipulats per la normativa específica de cada campionat.
ARTICLE 47. Participació de segons equips "B"
1. En els campionats i competicions oficials de waterpolo de la Federació Catalana de Natació, els clubs poden participar,
dins de qualsevol categoria, amb un segon equip "B", observant les següents regles:
1.1. Dintre del termini que estableixi la normativa específica de cada campionat o competició en que un club tingui
inscrits dos equips, remetrà a la Federació Catalana de Natació una relació dels jugadors/es que integraran l'equip "A"
i l'equip "B".
1.2. Els equips podran fer una llista tancada de 5 jugadors/es menors de 20 anys que podran ser inscrits/es com a
membres d’ambdós equips (A i B) sense limitació de partits a cap dels dos equips. No es podrà canviar cap fitxa
d’aquesta llista durant tota la temporada de competició.
1.3. Als equips A i B de les categories cadet, infantil, alevina i benjamina, els jugadors/es de segon any hauran de
jugar obligatòriament a l’equip A. Els jugadors /es de primer any podran jugar indistintament en qualsevol dels dos
equips (A o B).
1.4. L’equip "B" no podrà ascendir al grup superior en que hi jugui l'equip "A".
1.5. Si l’equip "A" descendís al grup on juga l'equip "B", aquest baixarà al grup immediatament inferior.
2. Participació d’associacions de clubs per equips de categories.
En els campionats i competicions oficials de waterpolo de la Federació Catalana de Natació es permetrà la participació
d’associacions de clubs per equips de totes les categories, menys l’absoluta i la juvenil.
Aquestes associacions les formaran dos o més clubs i estaran integrades per jugadors/es que tinguin llicència en vigor per
a qualsevol d’aquests clubs.
26

JUNY 2018

Per participar hauran de complir la normativa específica que aprovarà la Junta directiva de la Federació Catalana de
Natació.
ARTICLE 48. Entrenador/es
1. A l'entrenador/a se li permetrà posar-se de peu i bellugar-se al voltant de la banqueta del seu equip, i quan el seu equip
estigui en atac, podrà avançar fins la línia de mig del camp. Quan el seu equip estigui en situació de defensa, ha de tornar
a la banqueta, quedant-se, en qualsevol cas, darrera de la línia de gol.
2. L'entrenador/a que hagi estat expulsat/a de la banqueta, haurà d'abandonar la zona de competició, i no es podrà dirigir
als/a les jugadors/es, des de la zona del públic. Si així ho fes, serà expulsat/da de la instal·lació.
ARTICLE 49. Arbitratges
1. Els partits de les categories absoluta, juvenil i cadet masculines i femenines, podran ser dirigits per UN o DOS àrbitres
(Regla WP 8 del Reglament de la FINA). Això no obstant, seguint la recomanació de la FINA, el Comitè d’àrbitres en
nomenarà DOS per a cada partit.
2. Per a la resta de categories, la normativa de Disposicions generals de waterpolo definirà el nombre d’àrbitres que
dirigiran cada partit.
ARTICLE 50. Obligacions dels Clubs
1. Els clubs que juguin a casa, tindran dret a escollir el color del casquet, respectant sempre el que estableix al respecte
el Reglament de la FINA i hauran d’acomplir les següents normes:
1.1. El camp de joc haurà d'estar preparat mitja hora abans de la fixada per començar el partit.
1.2. Els equips disposaran de la piscina, durant 15 minuts abans del partit, per escalfament.
1.3. Posar a disposició de l’equip visitant, un vestuari digne amb sanitaris i dutxes amb aigua calenta.
1.4. Senyalitzar el camp de joc amb les marques visibles reglamentàries (W.P.1) i posar a disposició de l’equip arbitral
els banderins necessaris, dos rellotges cronòmetres, un senyal acústic per finalitzar el temps de possessió i una
campana per assenyalar l’últim minut del partit i la pròrroga.
1.5. Tenir un joc complet de casquets, blancs i blaus, i un color que contrasti amb el de la pilota (excepte vermell).
1.6. Facilitar les pilotes necessàries per jugar el partit, així com a l'equip visitant, per tal que pugui fer l'escalfament a
l'aigua abans de començar el partit.
1.7. Tenir actes i annexos sense omplir i posar-los a disposició dels àrbitres quan ho sol·licitin.
1.8. Trametre a la FCN, un cop finalitzat el partit, l’acta oficial de l’encontre i els seus annexos, si s’escau, per correu
electrònic o fax.
2. L’equip visitant jugarà amb casquet blau o amb qualsevol altre color que contrasti amb la pilota i amb el color de
l’equip de casa, sempre que no sigui el vermell i que prèviament l’hagi aprovat l’equip arbitral.
3. El retard en el començament d’un partit de waterpolo, sigui per causa de qualsevol dels dos equips, podrà ser motiu
de suspensió per part de l’equip arbitral, quan se superin els 15 minuts des de l’hora prevista en el calendari oficial.

CAPÍTOL 2
CONTROL D’INSCRIPCIONS
ARTICLE 51. Inscripcions
1. La inscripció dels clubs a campionats i competicions organitzades per la Federació Catalana de Natació, es farà per escrit
amb el model oficial que facilitarà la pròpia Federació i haurà d'anar signada pel secretari del club i segellada amb el segell
de l’entitat.
2. Dintre del termini que estableixi la normativa específica de cada campionat o competició, els clubs hauran de fer arribar
a la FCN en el model oficial, la relació de jugadors inscrits en cada categoria, d’acord amb les seves normatives.
3. Si un club inscrit en un campionat o competició es retirés, es considerarà com a incompareixença, aplicant-se les
sancions establertes pel cas en el Reglament disciplinari de la Federació Catalana de Natació
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CAPÍTOL 3
FÓRMULA DE COMPETICIÓ.
ARTICLE 52. Fórmula
La fórmula de competició dels campionats de Catalunya i lligues catalanes podrà ser la següent:
- Format lliga regular a una o vàries voltes, amb grup únic o diferents grups.
- Format campionat, amb creuaments directes (sistema play-off).
Cada competició es regirà d'acord amb la seva normativa específica.
ARTICLE 53. Confecció de calendaris
1. Calendaris provisionals
1.1 Calendaris de fase inicial o primera fase
Rebudes les inscripcions dels clubs per a participar en els diferents campionats o competicions, la
Federació procedirà a la confecció provisional del calendari del campionat o competició corresponent i el
trametrà als clubs participants. Aquests clubs disposaran de DEU dies hàbils per comunicar per escrit a la
Federació les modificacions de data, horari o piscina que els hi afectin, per qualsevol circumstància que
els hi obligui a fer-ho, tenint en compte que en cas de modificar la data de competició que figuri en el
calendari, la nova data proposada ha d’estar dins dels VUIT dies naturals anteriors o posteriors de la inicial
i que no pot alterar les jornades següents. Els partits de l'última jornada només es podran avançar.
1.2 Calendaris de segona o posteriors fases
Els terminis de confecció de calendaris provisionals s’establiran segons la normativa vigent per a cada
competició, considerant de forma general, un primer termini per a la primera jornada de la següent fase
i un segon termini per a la resta de jornades de la fase, tenint sempre en consideració que hi haurà un cap
de setmana de descans de competició entre fases.
2. L'equip que demani una modificació de calendari ha d'obtenir la CONFORMITAT de l'equip contrincant.
3. Exhaurit el termini de deu dies hàbils, la Federació procedirà a la confecció del calendari definitiu amb la inclusió de les
modificacions acceptades i procedirà a la tramesa als clubs participants.
ARTICLE 54. Modificacions i ajornament de partits
1. Un cop elaborats els calendaris definitius de cada competició, les dates, hores i piscines establertes per cada jornada i
partit, no es poden canviar.
2. Únicament amb caràcter extraordinari es podran fer modificacions fins a 20 dies naturals abans de la data del partit i
en aquests casos, s’haurà de tenir sempre en compte el següent:
2.1. Per a tota modificació referent a un calendari definitiu, el club sol·licitant, amb la conformitat de l’equip contrari,
s’ha d'adreçar, per escrit, a la Federació exposant molt clarament, i en tot cas justificant, els motius que l'obliguen a
demanar la modificació.
2.2. La Federació notificarà per escrit al club sol·licitant i a l’adversari, l'acceptació o denegació de la petició feta.
2.3. Tota petició ha de tenir entrada a la Federació, com a mínim, VINT (20) dies naturals abans de la data del partit
assenyalada en el calendari definitiu.
2.4. En tot els casos, aquesta sol·licitud de modificació s’haurà d’ajustar a la normativa dels VUIT dies naturals anteriors
o posteriors, establerta a l’apartat 1 de l’article 53.
3. En casos de força major i fora del termini de 20 dies naturals establert a l’anterior apartat, serà la Junta directiva de la
Federació Catalana de Natació, o bé l’òrgan en qui delegui, qui acceptarà o no les sol·licituds proposades pels clubs, un
cop estudiat el cas particular.
4. Per a totes les peticions de modificacions dels calendaris definitius, la FCN es reserva el dret de carregar les despeses
administratives als clubs sol·licitants.
ARTICLE 55. Horari de partits
Durant els dies feiners, els partits començaran entre les 18 i les 21 hores de dilluns a divendres i entre les 9 i les 21 hores
els dissabtes. Els diumenges i dies festius començaran entre les 9 i 18 hores, a excepció de les fases finals del Campionat
de Catalunya, en el que els horaris vindran marcats por la normativa específica de la competició.
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ARTICLE 56. Puntuació i empats en les classificacions finals
1. Quan el campionat o competició es jugui sistema lliga, s'aplicarà la regla F.I.N.A. (O.G.13):
1.1 Partit guanyat: 2 punts
1.2 Partit empatat: 1 punt
1.3 Partit perdut: 0 punts
2. En cas d’empat a punts entre dos equips en acabar el campionat o competició, la classificació es farà de la següent
manera:
2.1. El millor classificat serà l’equip que sumi més punts en els partits jugats entre ells dos.
2.2. El millor classificat serà l’equip que tingui una major diferència de gols a favor, en el “gol average” particular entre
ells.
2.3. El millor classificat serà l’equip que tingui una major diferència de gols a favor, o menor en contra, en el “gol
average” general.
2.4. El millor classificat serà l’equip que hagués marcat més gols.
2.5. Partit de desempat. En cas de persistir l’empat en finalitzar el temps reglamentari de l’encontre, després d’un
descans de cinc minuts, es jugarà una pròrroga.
2.6. La pròrroga de l’apartat anterior consistirà en DOS períodes de TRES minuts cadascun de joc real, amb un interval
d’un minut per tal que els equips puguin canviar de banda.
2.7. En cas que després dels dos períodes de la pròrroga no hagi resultat definitiu, s’aplicarà el Reglament de la FINA.
3. En cas d’empat en la classificació final entre més de dos equips, la classificació es farà de la següent manera:
3.1. El millor classificat serà l’equip que sumi més punts en els partits jugats entre ells.
3.2. El millor classificat serà l’equip que tingui una major diferència a favor en el “gol average” particular entre ells.
3.3. El guanyador serà l’equip que hagi marcat més gols.
4. Quan el campionat o competició es jugui per eliminatòries (sistema copa) s'aplicarà, si no es disposa el contrari en la
reglamentació específica, els següents punts:
4.1. L'eliminatòria es jugarà a doble partit. El d'anada a casa de l'equip amb pitjor classificació i el de tornada a casa
del millor classificat. (En cas de tenir la mateixa classificació els dos equips, l'ordre de partits es determinarà per
sorteig).
4.2. Les eliminatòries, sempre es resoldran per diferència total de gols de la suma dels dos partits.
4.3. Si en acabar el temps reglamentari del partit de tornada, l'eliminatòria estigués empatada, aquesta es resoldrà
jugant una pròrroga, segons contemplen els apartats 2.5, 2.6 i 2.7.
ARTICLE 57. Condicions Tècniques
Les condicions tècniques se subjectaran als reglaments de la FINA.
TÍTOL 4. CAMPIONATS I LLIGUES DE SALTS
CAPÍTOL 1
ORGANITZACIÓ, DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS
ARTICLE 58. Organització
1. La Federació Catalana de Natació assumeix la responsabilitat de l’organització dels campionats i lligues de Catalunya
de salts, junt amb el club organitzador que sigui designat.
2. La participació en les competicions oficials estarà oberta a tots els/les saltadors/es amb llicència en vigor, pertanyents
a clubs federats o a la mateixa federació, sense cap mena de limitació per club o prova.
ARTICLE 59. Direcció
1. La FCN és l’encarregada de la direcció dels campionats de Catalunya i de la resta de competicions oficials del seu àmbit.
Amb aquesta finalitat la Federació nomenarà:
1.1. El/la director/a tècnic/a de la competició.
1.2. La comissió de la competició.
1.3. Un Jurat de competició a través del Comitè català d’àrbitres de la FCN.
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2. El/la director/a tècnic/a de la competició tindrà competència plena sobre els assumptes no atribuïts, d’acord amb el
Reglament, al Jutge/ssa àrbitre, Jutges/sses o altres oficials, i tindrà la capacitat de modificar l’horari de les proves i donar
les instruccions necessàries d’acord amb els reglaments aprovats per a cada prova.
3. La comissió de la competició estarà facultada per resoldre les possibles anomalies de la competició. Això no obstant els
acords que pugui prendre podran ser recorreguts davant els òrgans jurisdiccionals federatiu corresponents.
4. La Comissió estarà formada per:
4.1. El/la director/a tècnic/a de la competició.
4.2. Un/a membre directiu/va de salts.
4.3. Un/a membre de la FCN o club organitzador.
4.4. El/la jutge/ssa àrbitre de la competició.
4.5. Un/a representant elegit/da per sorteig entre els clubs participants.
ARTICLE 60. Àrbitres de la competició.
1.En les competicions internacionals que organitzi la FCN, campionats de Catalunya i resta de competicions oficials del
seu àmbit, la FCN nomenarà, a través del Comitè català d’àrbitres, el jurat de la competició designant els/les següents
oficials per al control de la competició: jutgessa àrbitre, Jutges/ses i ajudants/es.
2. El número de Jutges/ses que es nomenin seran entre 3 i 9 depenent de la normativa de cada competició. En el primer
cas no es dispensaran la primera i última nota en cada salt.
ARTICLE 61. Acreditació puntuacions, període obtenció i participació
1. En aquelles competicions en que la participació estigui subjecta a l’acreditació d’unes puntuacions mínimes, es
requereix indispensablement tenir acreditada una puntuació igual o millor que la que figuri en la taula de “marques
mínimes” de la competició corresponent.
2. Les puntuacions caldrà que s’hagin obtingut a partir de l’1 d’octubre de la temporada precedent, tret de les excepcions
que s’assenyalin en les normatives de les competicions i únicament en proves que figurin en el calendari oficial.
3. Les puntuacions cal aconseguir-les i expressades en centèsimes de punts.
4. Cada saltador o saltadora podrà participar en aquelles proves, tant individuals com sincronitzades, que s’assenyalin en
la normativa de la competició.
5. Cada club podrà inscriure un número de saltadors/es per prova d’acord amb el que s’hagi determinat en la normativa
de la competició.
6. Un/a saltador/a que no participi en una prova per a la que hagués estat inscrit/, sense haver estat donat de baixa, no
podrà participar en cap altra prova durant la sessió de la competició.
ARTICLE 62. Puntuacions mínimes
Es consideraran puntuacions mínimes acreditades aquelles que figurin en les actes oficials de resultats.
ARTICLE 63. Categories
S’estableixen les següents categories:
1.1. Absoluta
1.2. A
1.3. B
1.4. C
1.5. D
1.6. Màsters.
Les edats de cada categoria s’establiran segons la normativa específica.
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CAPÍTOL 2
INSCRIPCIONS I PROVES
ARTICLE 64. Inscripcions
1. Les inscripcions hauran de presentar-se a la FCN dins del termini que s’estableixi en la normativa de la competició.
2. En les inscripcions es detallarà el número de llicència, noms i cognoms, data de naixement i proves de participació.
3. Els fulls de salts es lliuraran a l’organització, o en el seu defecte a la FCN setanta dues hores abans del començament
de la competició. Els fulls de salts s’enviaran separats per esportistes masculins i femenins, seguint l’ordre de les proves
del programa.
ARTICLE 65. Proves
Les proves a realitzar es determinaran per a cada competició en la seva normativa corresponent.
CAPÍTOL 3
FÓRMULA DE COMPETICIÓ
ARTICLE 66. Fórmula
1. En totes les proves de campionats de Catalunya i competicions incloses en el calendari de la FCN, les posicions de
sortida seran seleccionades de les formes següents:
1.1. Sèries eliminatòries i semifinals.
1.2. Sèries finals.
Cada competició es regirà per la fórmula de competició particular que a tal efecte es reguli en la seva normativa.
2. En les competicions que es disputin per la fórmula de sèries eliminatòries, semifinals i finals, si existís una única sèrie,
s’haurà de saltar com una final i fer-ho en la jornada de finals.
ARTICLE 67. Empats
Quan dos o més saltadors o saltadores resultin empatats/des en les sèries eliminatòries, tots ells/es competiran en la
semifinal o la final de la competició respectivament.
ARTICLE 68. Baixes
1. Les baixes hauran de comunicar-se en les sessions d’eliminatòries, semifinals i finals, com a mínim, mitja hora abans de
l’inici de la sessió, per escrit i pel delegat o delegada del club. Quan es produeixi la baixa en una final es passarà a l’últim
lloc de la final.
2. L’absència de comunicació de les baixes suposarà la baixa del saltador o saltadora en les proves a saltar en la sessió.
ARTICLE 69. Puntuacions
1. Les puntuacions per a cada una de les competicions es reglamentaran per a cada campionat a principi de la temporada
esportiva.
2. Els saltadors o saltadores que siguin desqualificats/des, es donin de baixa, o no es presentin a la disputa d’una final es
classificaran en l’últim lloc de la final corresponent, separant-se en dos grups: primer, els/les desqualificats/des i
retirats/des, i segon, els/les que es donin de baixa i els/les no presentats/des, obtenint tots ells/es la mateixa classificació
i puntuació.
3. Per a obtenir el dret a una medalla o diploma en finals, és condició indispensable que el saltador o saltadora participi
en la final en la que s’hagués classificat i no sigui desqualificat.
4. Les classificacions es realitzaran d’acord amb les normes de les competicions.
CAPÍTOL 4
DOCUMENTACIÓ
ARTICLE 70. Condicions per obtenir la documentació
1. En totes les competicions oficials de la Federació Catalana de Natació es obligatori lliurar l’imprès oficial on constin
els/les tècnics i delegats/des de l’equip participant a la competició.
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2. Per retirar la documentació de la competició, previ a l’inici de la mateixa, serà necessari la presentació de l'imprès
oficial on constin els/les tècnics i delegats/des que portaran la representació de l’entitat durant la celebració del
campionat.
3. Els clubs amb saltadors/es inscrits/es rebran la documentació de les sèries.
4. Els entrenadors o entrenadores dels centres d’entrenament de la FCN, així com el director/a tècnic/a de la FCN, rebran
un joc de sèries i de resultats, prèvia justificació de la seva personalitat.
5. L’entitat organitzadora de la competició remetrà un joc complet de resultats a cada club de l’àmbit de Catalunya.

TÍTOL 6. CAMPIONATS DE NATACIÓ SINCRONITZADA
CAPÍTOL 1
ORGANITZACIÓ, DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ
ARTICLE 71. Organització i participació
1. La FCN assumeix l’organització dels campionats de Catalunya de natació sincronitzada, junt amb el club organitzador
que sigui designat.
2. La participació s’articularà en la normativa de cada competició.
3. Per a participar en competicions oficials, els clubs hauran de tramitar les llicències dels seus components a la FCN.
4. Els clubs participants hauran de presentar abans de l’inici de la competició, l’imprès oficial on constin els tècnics i
delegats que portaran la representació de l’entitat durant la celebració del campionat.
ARTICLE 72. Direcció
La FCN és l’encarregada de la direcció dels campionats de Catalunya i de la resta de competicions oficials del seu àmbit.
Amb aquesta finalitat nomenarà el corresponents jurat de la competició a través del Comitè Català d’Àrbitres de la FCN.
ARTICLE 73. Requisit participació
Per participar cal pertànyer a club afiliat a la FCN i disposar de la llicència en vigor.
ARTICLE 74. Categories
S’estableixen les següents categories:
- Benjamina
- Alevina
- Infantil
- Júnior
- Absoluta
- Màster
Les edats de cada categoria s’establiran segons la normativa específica.
CAPÍTOL 2
CONTROL D’INSCRIPCIONS
ARTICLE 75. Procediment
Les inscripcions per a les competicions en les que la Federació Catalana de Natació assumeixi la seva direcció, es faran pel
procediment indicat en la normativa específica.
ARTICLE 76. Inscripcions
Els clubs participants hauran de tramitar les inscripcions de les seves nedadores mitjançant els models oficials, d’acord el
que s’especifiqui en la normativa de la competició. No s’acceptaran aquelles inscripcions que no s’ajustin a la normativa
específica.
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CAPÍTOL 3
FÓRMULA DE COMPETICIÓ
ARTICLE 77. Fórmula
1. El sistema de competició, així com el seu programa, es fixarà en la normativa de cadascuna de les competicions.
2. De la mateixa manera, per a cada competició es determinaran les categories per edats.
3. Les baixes hauran de ser comunicades pel delegat o delegada del club corresponent i per escrit, com a mínim trenta
minuts abans de la iniciació de la sessió, al director o directora de la competició. L’absència de comunicació de les baixes
suposarà la baixa del nedador/a en les proves a nedar en aquella sessió.
CAPÍTOL 4
DOCUMENTACIÓ
ARTICLE 78. Condicions per obtenir la documentació
1. En totes les competicions oficials de la Federació Catalana de Natació es obligatori lliurar l’imprès oficial on constin
els/les tècnics i delegats/des de l’equip participant a la competició.
2. Per retirar la documentació de la competició serà necessari la presentació de l'imprès oficial on constin els/les tècnics
i delegats/des que portaran la representació de l’entitat durant la celebració del campionat.
3. Els entrenadors o entrenadores dels centres d’entrenament de la FCN, així com el director/a tècnic/a de la FCN, rebran
un joc de sèries i de resultats, prèvia justificació de la seva personalitat.

TÍTOL 7. COMPETICIONS D’AIGÜES OBERTES. ORGANITZACIÓ, DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ
CAPÍTOL 1
DEFINICIÓ, ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DIRECCIÓ EN COMPETICIONS
ARTICLE 79 Categories
S’estableixen les següents categories:
- Absoluta
- Juvenil
- Infantil
Les edats de cada categoria s’establiran segons la normativa específica.
ARTICLE 80. Definicions
1. Les competicions d’Aigües Obertes seran aquelles que es duguin a terme en rius, llacs, mars i canals d’aigua, excepte
per a les proves de 10 quilòmetres.
2. Les Maratons Aquàtiques seran totes aquelles proves de 10 quilòmetres en Aigües Obertes.
3. Seran considerades competicions de Gran Fons aquelles que es duguin a terme en piscines i tinguin distàncies superiors
als 1500 metres. Les distàncies oficials son 2 quilòmetres, 3 quilòmetres, 5 quilòmetres, 10 quilòmetres, 15 quilòmetres i
20 quilòmetres.
ARTICLE 81. Organització
1. La Federació Catalana de Natació assumeix la responsabilitat de l’organització dels campionats de Catalunya d’Aigües
Obertes i Gran Fons, juntament amb l’entitat designada per organitzar la competició.
2. A tals efectes, l’entitat organitzadora haurà d’informar i consensuar amb la federació els següents aspectes referents
a la seu i circuit de competició:
2.1. Definició de la logística i espais a la seu previstos per al correcte desenvolupament de la competició (secretaria
de competició, zones de marcatge i xips, pre-cambra i cambra de sortides, zona de lliurament de premis, zones
d’atenció mèdica, zones de vestidors).
2.2. Descripció del circuit de competició, de la disposició de les zones de sortida i arribada, així com dels pantalans
d’avituallament, si per distàncies s’escau.
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2.3. Definició dels recursos humans utilitzats.
2.4. Descripció dels elements de suport (embarcacions i altres) a l’aigua.
2.5. Desenvolupament del pla de serveis mèdics i seguretat.
ARTICLE 82. Participació
1. La Federació Catalana de Natació nomenarà i autoritzarà un jurat oficial designat pel Comitè català d’àrbitres, per a
totes aquelles competicions d’Aigües Obertes i Gran Fons incloses en el calendari oficial d’aquesta modalitat.
2. La inclusió de qualsevol competició d’Aigües Obertes i Gran Fons en el calendari oficial de la Federació Catalana de
Natació, comporta el compliment de la normativa d’aquesta modalitat, que cada inici de temporada aprovarà la Junta
directiva de la Federació Catalana de Natació.
3. Els esportistes participant podran fer ús del tipus de banyador, incloent els neoprens, que estableixi la normativa
corresponent a cada competició.
ARTICLE 83. Direcció
La Federació Catalana de Natació és l'encarregada de la direcció dels Campionats de Catalunya Absoluts, Júniors, Infantils,
Menors i Màsters d’Aigües Obertes i Gran Fons. Les edats d’aquestes categories s’establiran segons normativa específica.
Amb aquesta finalitat la Federació nomenarà:
- El/la director/a de la competició.
- La comissió de la competició.
- Un jurat de competició, a través del Comitè d'Àrbitres.
ARTICLE 84. Competències del director/a de la competició
El/la director/a de la competició tindrà plena autorització sobre els assumptes no atribuïts al/a la Jutge/ssa àrbitre,
jutges/sses o altres oficials, i tindrà la capacitat de modificar l'horari de les proves i donar les instruccions necessàries,
sempre d'acord amb els reglaments aprovats per a cada prova.
ARTICLE 85. Competències i formació de la Comissió de competició.
1. La Comissió de la competició estarà facultada per a resoldre les possibles anomalies de la competició.
2. Els acords de la Comissió de la competició podran ésser recorreguts, amb posterioritat, davant el/la Jutge/ssa únic/a
de la Federació Catalana de Natació.
3. La Comissió de la competició estarà formada per:
- El/la director/a de la competició.
- Un/a membre de la Federació Catalana de Natació.
- Un/a membre del club organitzador.
- El /la Jutge/ssa àrbitre de la competició.
- Un/a representant dels equips participants, tècnic o delegat, escollit/a per sorteig.
ARTICLE 86. Nomenament àrbitres.
1. La Federació Catalana de Natació, mitjançant el Comitè d'àrbitres nomenarà els següents àrbitres pel control de la
competició:
Competicions de Gran Fons:
- Un/a jutge/ssa àrbitre
- Un/a jutge/ssa de sortides
- Dos/dues jutges/ses d’arribades
- Un/a cap de cronometradors/es
- Un/a cronometrador/a per a cada carrer
- Un/a secretari/a
Competicions d’Aigües Obertes:
- Un/a jutge/ssa àrbitre
- Un/a jutge/sa de sortides
- Tres àrbitres de cursa
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-

Dos/dues pre-cambra de sortides
Un/a oficial de sortides
Tres jutges/ses d’arribades
Tants jutges/ses de viratge com girs tingui el circuit
Tants jutges/ses en plataforma d’avituallament, com plataformes n’hi hagi
Un/a secretari/a

ARTICLE 87. Cronometratge.
Per a les competicions de Gran Fons es podrà utilitzar el sistema de cronometratge automàtic, semi-automàtic o manual.
L’homologació de Millors marques catalanes i rècords de Catalunya seran homologables en les següents situacions:
- Millors marques catalanes realitzades amb cronometratge automàtic, semi-automàtic o manual.
- Rècords de Catalunya realitzats amb cronometratge automàtic, semi-automàtic o manual amb 3
cronometradors.
Per a les competicions d’Aigües Obertes es podrà utilitzar el sistema de cronometratge automàtic o manual. En cap cas
s’establiran Millors marques catalanes ni rècords de Catalunya.
CAPÍTOL 2
CONTROL D’INSCRIPCIONS
ARTICLE 88. Procediment d’inscripció de nedadors/es
1. El procediment d’inscripció a cada prova quedarà definit segons el que s’estipuli en les normatives específiques de
cada competició. En el cas d’inscripció a partir de millors marques acreditades, és obligatori inscriure els/les nedadors/es
amb la millor marca que estableixi el període d’inscripció i assolida en les competicions dins del calendari oficial de la
Federació Catalana de Natació. En cas d'incompliment, la Federació Catalana de Natació pot sancionar el club infractor
amb la desqualificació del nedador o nedadora de la prova.
2. Es consideraran millors marques acreditades, les que figuren en les actes oficials de resultats signades pel jutge/ssa
àrbitre de competició i en els rànquings de la Federació Catalana de Natació.
3. Els temps de les millors marques acreditades hauran de ser assolits i expressats en centèsims de segons i els clubs
hauran de fer la conversió de 50 o 25 metres, depenent del que demani la Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 89. Formalització inscripcions
1. Els clubs participants hauran de tramitar les inscripcions dels seus nedadors mitjançant l’aplicació informàtica de
llicències o bé, utilitzant els models oficials, d’acord el que s’especifiqui en la normativa de la competició per aquest últim
cas. No s’acceptaran aquelles inscripcions que no s’ajustin a la normativa específica.
2. Les falsificacions de les marques acreditades o de les edats dels participants seran sancionades d'acord amb l' establert
en el règim disciplinari de la Federació Catalana de Natació.
CAPÍTOL 3
FÓRMULA DE COMPETICIÓ
ARTICLE 90. Fórmula
La fórmula de competició dels campionats de Catalunya serà la següent:
- Sèries contrarellotge en els competicions de Gran Fons, podent disposar un o dos nedadors per carrer, segons
volum de participants.
- Format de sortida única o en onades, en funció del volum de participants. El temps de separació entre les
sortides en onades quedarà definit per la direcció de competició en funció dels participants i disseny del circuit.
ARTICLE 91. Baixes
1. Les baixes hauran de comunicar-se segons la normativa de cada campionat.
2. Puntuacions:
1. Les puntuacions per a cada una de les competicions es reglamentaran per cada campionat al començament
de la temporada esportiva.
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2. La puntuació per les proves individuals i per equips es publicarà en la normativa de cada campionat.
3. Per obtenir dret a una medalla o diploma en la prova és condició indispensable que el nedador o la nedadora
acabin la prova i no estigui desqualificat/da.
CAPÍTOL 4
DOCUMENTACIÓ
ARTICLE 92. Condicions per obtenir la documentació
1. En totes les competicions oficials de la Federació Catalana de Natació es obligatori lliurar l’imprès oficial on constin
els/les tècnics i delegats/des de l’equip participant a la competició.
2. Per retirar la documentació de la competició serà necessari la presentació de l'imprès oficial on constin els/les tècnics
i delegats/des que portaran la representació de l’entitat durant la celebració del campionat.
3. Els entrenadors o entrenadores dels centres d’entrenament de la FCN, així com el director/a tècnic/a de la FCN, rebran
un joc de sèries i de resultats, prèvia justificació de la seva personalitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
1. La Federació Catalana de Natació no autoritzarà cap competició que no contempli el reglament vigent.
2. La Federació Catalana de Natació obrirà expedient disciplinari a aquelles entitats que no compleixin els reglaments
generals i les normatives especifiques de cada competició.
3. Les entitats federades i no federades que sol·licitin arbitratges per al desenvolupament de competicions no
promogudes, organitzades o tutelades per la Federació Catalana de Natació i que per aquest motiu no estiguin incloses
al seu calendari oficial, pagaran una quantitat econòmica en concepte de drets federatius, que establirà la Junta directiva
de la FCN.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden expressament derogats els Reglaments esportius de competicions anteriors a aquest i qualsevol disposició
reglamentària que el contradigui.

DISPOSICIÓ FINAL
Per tot el no previst en aquest Reglament, serà d’aplicació els reglaments generals de la RFEN i de la FINA.
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