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NORMATIVA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESTIU ABSOLUT i CATEGORIES
LLOC:

Barcelona

PISCINA:

Piscina Municipal de Montjuïc

DATES:

28 i 29 de juny de 2019

EDATS:

Totes les categories homologades al reglament FINA

1.
1.1.

2.

PARTICIPACIÓ.
Està oberta a tots els saltadors/res amb llicència federativa catalana en vigor (i també a
equips nacionals i internacionals amb llicències d’altres federacions però en aquest cas hi
participarien fora de concurs i amb prèvia petició i vist i plau de la direcció tècnica).
INSCRIPCIONS.

2.1.

Veure Circular SS_01 Normativa Disposicions Generals Salts 2018-2019, capítol 2 i 3.

2.2.

Els fulls d’inscripcions hauran d’estar a la Federació Catalana de Natació, com a molt tard, el
dia 18 de juny de 2019 a les 12:00 hores.

2.3.

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

Data
FINAL INSCRIPCIÓ

18/06/2019

LLISTAT PARTICIPANTS PROVISIONAL

21/06/2019

LLISTAT OFICIAL PARTICIPANTS

25/06/2019

FULLS DE SALTS

26/06/2019

LLISTAT DE SORTIDA

27/06/2019

2.4. El preu d’inscripció serà de 14€ que caldrà abonar per transferència bancària 48 hores abans de
la competició (clubs fora Catalunya) al següent número de compte: BANC DE SABADELL: ES98 0081
0025 2400 0357 1564.
2.5. Si les inscripcions s’han realitzat amb el sistema DiveRecorder caldria portar obligatòriament els
comprovants a totes les competicions per poder justificar qualsevol possible errada.

3.

NORMES DE COMPETICIÓ.

3.1.

En totes les proves s’aplicarà la reglamentació FINA i FCN.

3.2.

Els saltadors/es podran competir en les proves de Trampolí 1 metre, Trampolí 3 metres,
Palanca, Salts Sincronitzats des d’ 1 metre (aquesta prova solament per categoria “D” i “C”) ,
Salts Sincronitzats de 3 metres i Salts Sincronitzats de palanca.

3.3.

Si la direcció tècnica ho estimés convenient els saltadors júniors de les categories “B” i “A”
dins d’una mateixa competició podrien participar simultàniament com a categoria absoluta
presentant fulls d’inscripció i de participació en ambdues proves.
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3.4.

La participació en la prova sincronitzada de 1 i 3 metres i/o palanca queda a criteri de la
direcció tècnica de la FCN.

3.5.

El model de competició (eliminatòria + final o final directa) queda a criteri de la direcció
tècnica de la FCN.

3.6.

Cada categoria participant haurà de realitzar les proves previstes segons les sèries de salts
regulades en les Disposicions Generals .

3.7.

Segons el nombre d’inscripcions el programa de competició podria ser sotmès a canvis.

4.

CLASSIFICACIONS.

4.1.

En cas de que hi participin equips nacionals o internacionals es realitzaran dues
classificacions: la del Campionat de Catalunya per als saltadors de la FCN i la de la
competició OPEN amb el conjunt de tots els participants.

4.2.

La suma dels punts de la totalitat dels salts donarà la classificació individual masculina i
femenina a cada una de les proves i categories.

4.3.

Hi haurà una classificació per clubs masculina, femenina i una altra conjunta. Veure
Normatives Generals : capítol 4.

4.4.

Els resultats i classificacions es publicaran al web de la Federació Catalana de natació
(www.natacio.cat).

5.
5.1.

6.

PREMIS.
Obtindran medalla els 3 primers classificats de cada prova i categoria que pertanyin a clubs
afiliats a la FCN.

PROGRAMA PROVISIONAL (el definitiu es confeccionarà segons inscripcions durant els
10 dies previs a la competició).

– 28/06/2019 - 1ª SESSIÓ
3M CATEGORIES “ABS”,”A” i “B”
PLATAFORMA CATEGORIES “C”,”D” i
“E”
– 29/06/2018 - 2ª SESSIÓ

– 29/06/2018 - 3ª SESSIÓ

1M CATEGORIES “C”,”D” i “E”

3M CATEGORIES “C”,”D” i “E”

PLATAFORMA
“ABS”,”A” i “B”

1M CATEGORIES “ABS”,”A” i “B”

CATEGORIES
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El programa pot ser sotmès a canvis depenent del nombre d’inscripcions i/o criteris de la direcció
tècnica. El definitiu es publicarà al web de la Federació Catalana de Natació (www.natacio.cat) durant
els 10 dies abans de la competició.
Tot allò que no quedi reflectit en aquesta normativa, regirà d’acord als Reglaments Esportius de
Competicions de la FCN.

