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NORMATIVA DE DISPOSICIONS GENERALES TEMPORADA 2018/2019

1. NORMATIVES GENERALS DE COMPETICIONS DE NATACIÓ
Com a ampliació al que disposen els Reglaments Esportius de Competicions de la Federació Catalana
de Natació s’estableixen les següents DISPOSICIONS GENERALS:
1.1. Podran participar en les competicions del calendari oficial de la FCN, tots els esportistes que
disposin de la llicència federativa de natació en vigor subscrita per un club afiliat a la FCN.
1.2. Els clubs tenen l’obligació de comunicar a la Federació Catalana de Natació la seva participació
en competicions fora de l’àmbit territorial per a poder donar validesa a les marques
aconseguides en les mateixes. La comunicació es realitzarà a través del formulari oficial de la
FCN per a la participació de competicions fora de l’àmbit de la FCN que trobareu en l’enllaç:
http://www.aquatics.cat/node/51 (Fitxer: Participació en competicions fora àmbit FCN)
1.3. 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.
1.4. Els clubs participants hauran de tramitar les inscripcions dels seus nedadors utilitzant el sistema
SDP enviant a l’adreça de correu electrònic natacio@natacio.cat, l’arxiu en format PDF, segons
normativa específica.
1.5. Per a la temporada 2017/2018 les categories d’ edats de la FCN seran les següents:
CATEGORIES
PreBenjamina

FEMENINS

8 anys

i

9 anys

8 anys

(2010)

(2011)

11 anys

10 anys

(2008)

(2009)

13 anys

12 anys

(2006)

(2007)

15 anys

15 anys

(2004)

(2004)

17 anys

17 anys

(2002)

(2002)

19 anys

19 anys

(2000)

(2000)

(2011)

Benjamina

10 anys i
(2009)

Alevina

12 anys i
(2007)

Infantil

14 anys i
(2005)

Júnior

16 anys i
(2003)

Absoluta - Jove

18 anys i
(2001)

Sènior

20 anys i posteriors
(1999)

Absoluta

MASCULINS

21 anys

i

9 anys
(2010)

i

11 anys
(2008)

i

13 anys
(2006)

i

16 anys
(2003)

i

18 anys
(2001)

i

20 anys
(1999)

i posteriors

(1998)

TOTES

TOTES

i 14 anys
(2005)
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1.6. Per a la conversió dels temps realitzats en piscina de 25 metres a piscina de 50 metres s’utilitzarà
la següent taula:
TAULA CONVERSIÓ MARQUES
50

100

200

400

800

1500 4x50 4x100 4x200

5,2
7,2

11,9
15,7

22,3
29,5

LLIURES

F
M

0,4
0,7

1,0
1,6

2,4
3,4

ESQUENA

F
M

1,0
1,1

2,2
2,5

5,7
5,7

BRAÇA

F
M

0,6
0,8

2,0
2,3

4,5
6,0

PAPALLONA

F
M

0,3
0,3

0,8
1,3

2,4
3,1

ESTILS

F
M

3,1
4,9

7,5
10

1,6
2,8

4,0
6,4

2,3
2,9

6,0
7,7

9,6
13,6

1.7. Per a la conversió dels temps acreditats en cronometratge manual a l’electrònic es sumaran 19
centèsimes, excepte a les proves de 50 metres a les quals es sumaran 29 centèsimes.
1.8. La conversió dels temps acreditats en iardes es realitzarà amb la taula de conversions de la
pàgina Swimming World Magazine a través del següent enllaç:
http://www.swimmingworldmagazine.com/results/conversions.asp
1.9. Les millors marques de Catalunya i Rècords de Catalunya només seran homologats quan els
temps hagin estat aconseguits per un equip electrònic de classificació automàtica amb un
polsador i/o manual amb tres cronòmetres.
1.10. La retirada de les competicions després d’haver ratificat la participació implicarà sanció molt
greu segons el Reglament Disciplinari de la Federació Catalana de Natació (article 21.4.d).
1.11. S’acceptaran protestes en les competicions sempre i quan compleixin el que figura en la
normativa GR 9.2 (Reglament FINA).
1.12. En cas d’empat en alguna classificació de Campionats i Lligues es resoldrà la igualtat a favor del
club que tingui major nombre de primers llocs. Si continua la igualtat el resoldrà el major
nombre de segons, tercers, etc...
1.13. El registre del primer nedador en les proves de relleus serà oficial.
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2. CAMPIONATS DE NATACIÓ DE CATALUNYA
2.1. Seran considerats a tots els efectes com a Campionats, la Final Territorial i la Final de Relleus.
2.2. Els clubs podran sol·licitar a la FCN ser seu dels Campionats i Copes de Natació de Catalunya. En
funció de totes les propostes rebudes la FCN designarà les corresponents seus.
2.3. Pels Campionat de Catalunya els clubs participants tindran l’obligació de presentar a secretaria
de competició de la FCN durant la primera jornada l’imprès oficial on constin els tècnics i/o
delegats que portaran la representació de l’entitat durant la celebració del Campionat.
2.4. Els clubs participants que no utilitzin el sistema SDP per tramitar les inscripcions, hauran de fer
arribar a les oficines de la FCN l’imprès oficial amb la relació nominal dels nedadors participants.
En aquest cas s’ inclourà una taxa addicional als drets d’inscripció d’ 1,00 € per nedador i prova.
2.5. Els imports dels drets d’inscripció a Campionats per a la temporada 2018/2019 seran els
següents:
a. Proves individuals: 7,00 € per prova individual nedada amb un màxim de 4 proves per
nedador/a. A partir de la 5a inscripció no hi haurà cost inscripció.
b. Proves de relleus: 7,00 € per relleu nedat.
2.6. Inscripcions fora de termini. Segons el text aprovat en el punt 6 de l’Assemblea General de juny
de 2016 es podran acceptar inscripcions a Campionats sempre i quan no afectin a inscripcions
fetes en els terminis establerts ni a llistats definitius de participants amb les següents
condicions:
a.
Fins a les 24 hores després de la data límit d’inscripció amb un increment del dret
d’inscripció en concepte de despeses administratives de 2 € per a cada inscripció individual o
cada relleu.
b.
De 24 a 48 hores després de la data límit d’inscripció amb un increment del dret
d’inscripció en concepte de despeses administratives de 4 € per a cada inscripció individual o
cada relleu.
2.7. Les baixes i no presentats tenen un cost de 10,00 € en concepte de despesa administrativa.
Excepcionalment, aquesta taxa NO s’aplicarà en aquelles baixes i no presentats que hagin
generat un cost d’inscripció, independentment de la prova que es doni de baixa o no es presenti.
És a dir, a un nedador inscrit en 6 proves, se li aplicarà la despesa administrativa sempre que
causi baixa o no es presenti a 2 de les 6 proves en les que hagi estat inscrit. Mentre que a un
nedador inscrit en un màxim de 4 proves NO se li aplicarà la taxa administrativa en causar baixa
o no presentar-se en cap de les 4 proves inscrites.
3. LLIGUES CATALANES
3.1. Els resultats de les lligues de clubs que no arribin a aquesta federació dins el termini establert
segons normativa no sortiran en la publicació de resultats.
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3.2. El termini de reclamacions una vegada publicats els resultats a la pàgina web serà de 30 dies. A
partir d’aquesta data no s’actualitzaran les puntuacions de les lligues.
3.3. Les dates de celebració de les jornades de lliga de la FCN, només es podran celebrar dins del
període establert marcat en la circular de la competició.
4. ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS DE CLUBS
4.1. Els clubs organitzadors hauran de lliurar per escrit a la FCN abans del 31 d’octubre de 2018, els
trofeus que organitzin així com les jornades de lligues amb la finalitat de que siguin publicats en
el calendari de Clubs.
4.2. En les competicions que estiguin en calendari de la FCN, hauran de participar-hi com a mínim 2
clubs.
4.3. Les despeses arbitrals de les competicions de clubs aniran a càrrec del club organitzador.
4.4. Els clubs organitzadors hauran de fer la petició del jurat a través del portal AIGA.
4.5. Els Clubs organitzadors hauran de tenir llistats de sèries, les fitxes i sèries muntades abans de
l’hora d’inici de la competició. Aquesta tasca és responsabilitat del Club organitzador.
Així mateix tenir preparat el material necessari per dur a terme la competició (cronòmetres,
bolígrafs, blocs d’arribades, blocs de cronometradors, cartells comptavoltes i campanes per les
proves de 800 i 1500 m estil lliure amb la suficient antelació a la celebració d’aquestes proves).
4.6. Els clubs organitzadors hauran de tenir persones disponibles degudament preparades i amb
temps suficient per poder fer de cronometrador i/o comptavoltes, per no haver de retardar el
inici de la competició o, en cas de no disposar de personal adient, demanar amb l’antelació
reglamentària jurat complet .
4.7. És necessari que el club organitzador tingui a mà, per a consulta del jutge àrbitre, si és el cas, el
Reglament de la competició que s’estigui disputant. Els casos dubtosos o imprevistos de les
competicions de la FCN, que no es contemplin en un Reglament específic elaborat
expressament per aquestes proves per la mateixa Federació, es regiran i jutjaran seguint el
reglament de natació de la FINA.
4.8. Petició de 3 cronometradors manuals per carrer per assolir una millor marca catalana o rècord.
El procediment a seguir per demanar 3 cronometradors manuals per un competidor és el
següent: sol·licitar al jutge àrbitre de la competició en els 30 minuts abans del inici de la
competició, indicant la prova, sèrie i carrer del nedador. El jutge àrbitre podrà acceptar la
sol·licitud sempre que disposi del jurat mínim més cronometradors oficials, no es desmuntaran
jurats mínims per cobrir aquesta petició.
4.9. El club organitzador tindrà preparada la fitxa tècnica de la competició, on hi haurà de constar,
entre altres dades, la composició del jurat, perquè el Jutge Àrbitre pugui signar-la a la fi de la
competició.
4.10. Els clubs organitzadors tenen l’obligació de lliurar els resultats, degudament signats pel Jutge
Àrbitre de la Competició i pel Delegat en representació del club organitzador, als clubs
participants.

Normativa NT_01
Temporada 2018/2019

16/10/18
pàg 5 de 6

4.11. Els clubs organitzadors seran responsables de fer arribar, en els terminis establerts, els
resultats de cada competició a la FCN, enviant a l’adreça de correu electrònic
natacio@natacio.cat el fitxer .res amb el pdf dels resultats de la competició que generi
l’Aplicació Informàtica de Piscina i la fitxa tècnica escanejada degudament signada pel Jutge
Àrbitre i pel Delegat.
4.12. Els clubs que durant la temporada 2018/19 no utilitzin l´AIP per lliurar a la FCN els resultats de
les competicions, hauran d’abonar una taxa de 0,06 € per cada temps que s’hagi de registrar.
Aquesta taxa es valorarà a final de temporada i es descomptarà de les possibles subvencions
que hagin de rebre els Clubs.
5. ESPECIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE NATACIÓ PER LA COMPETICIÓ DE LA FCN
5.1. Totes les competicions de categories absoluta, absoluta jove, júnior, infantil i alevina que
figurin al calendari de la Federació Catalana de Natació, es realitzaran a una SOLA SORTIDA.
5.2. Totes les competicions de les categories benjamina, que figurin al calendari de la Federació
Catalana de Natació, es realitzaran a DUES SORTIDES.
5.3. En el cas que la categoria benjamina participi en una competició on hi hagi qualsevol de les
altres categories superiors regirà la normativa d’UNA SOLA SORTIDA.
5.4. En totes les competicions es podrà realitzar les sortides d’esquena amb els nedadors/es de la
sèrie dins de l’aigua. Els nedadors de la sèrie anterior hauran d’estar agafats de la surada i a una
distància d’1.5 metres de la paret.
5.5. Les inscripcions en proves de relleus per a Campionats de Catalunya i Copes es realitzaran
mitjançant suma de temps.
5.6. A les proves de 4x50, 4x100 esquena i 4x50 estils alternatius, de les categories benjamí i aleví, no
es tindrà en compte el nombre de nedadors que hi hagi a l’aigua.
5.7. A les proves de 400m lliures de la categoria benjamina es farà servir un senyal acústic quan al
nedador li restin dos llargs més cinc (5) metres per acabar. El senyal pot ser un xiulet o una
campana.
6. PARTICIPACIÓ DE TÈCNIC S EN LLIGUES, COPES I CAMPIONATS DE CATALUNYA.
6.1. Registre d’entrenadors.
Cada club haurà d’omplir el formulari de Registre de tècnic que trobareu a l’enllaç:
http://www.aquatics.cat/tramitsFCN/registretecnicsclubs
Caldrà incloure el número del ROPE (Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya) i el
perfil professional d’aquest registre. D’acord amb el que estableix de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’Exercici de les Professions de l’Esport i enviar-lo a natacio@natacio.cat
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6.2. Participació de tècnics.
Per poder participar en Campionats, Lligues o Copes Catalanes, els tècnics hauran de disposar de la
titulació o de les competències professionals requerides per a cada categoria, segons quadre adjunt:

NATACIÓ

WATERPOLO

NATACIÓ
SINCRONITZA
DA

SALTS

REQUEREIX COM A REGISTRE
Tècnic Esportiu de base de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Natació (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Natació (nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic Esportiu de base de Waterpolo (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Waterpolo (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Waterpolo (nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic Esportiu de base de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de N. Sincronitzada (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de N. Sincronitzada
(nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic Esportiu bàsic de Natació (nivell 1)
Tècnic Esportiu de nivell mig de Salts (nivell 2)
Tècnic Esportiu de nivell superior de Salts (nivell 3)
Llicenciat Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

CATEGORIES
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Infantil, Junior, Absolutes
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Infantil, Junior, Absolutes
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Prebenjamina, Benjamina i Alevina
Infantil, Junior, Absolutes

Categories E, D i C
Categories E, D, C, B i A

