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NORMATIVA CAMPIONAT DE CATALUNYA ESCOLES NATACIÓ ARTÍSTICA
CATEGORIES: FINS 10 ANYS I MES 10 ANYS

Dates

Jornades

16/06/2019

1ªJornada

Hora

Piscina

Lloc

Bernat Picornell

Barcelona

PER LA JORNADA RUTINA COMBINADA:
 A/ Cat. FINS 10 ANYS: 2009 i posteriors
 B/ Cat. 11 A 12 ANYS: 2007 i 2008
 C/ Cat. 13 A 14 ANYS: 2005 i 2006.
1. JORNADES
1.1.

La competició constarà d’una jornada.

1.2.

La jornada inclourà una rutina combinada lliure, que serà una combinació de rutines (sol, duet,
trio i equip), amb un màxim de 12 participants per equip, segons nivell de la inscripció.

2. PARTICIPACIÓ
2.1.

La competició està oberta a la participació d’esportistes sense distinció de gènere de federacions
i clubs afiliats a la FCN, així com federacions, clubs o escoles de fora de Catalunya.

2.2.

Les nedadores que competeixin en la competició d’escoles no podran competir en cap cas en el
Campionat de Catalunya Benjamina, Copa Catalana i a la inversa.

2.3.

Una nedadora menor d’edat establerta en cada nivell podrà participar en el nivell superior en la
jornada de figures i de rutines combinades, sempre i quand aquest prarticipi en el mateix nivell.

2.4.

No hi haurà limitació pel que fa al nombre d’equips per club.

2.5.

En la jornada de rutines combinades no podran participar nedadors/es que estiguin inscrits, o
hagin de participar/tat en Campionats d’Espanya de la temporada en curs. El no acompliment
d’aquest punt suposarà la desqualificació de l’equip del club infractor.

3. DRETS D´INSCRIPCIÓ
3.1.

Els clubs, escoles o federacions afiliades a la FCN hauran de pagar 8,00 € per esportista
participant, en concepte de drets d'inscripció.

3.2.

Els clubs, escoles o federacions de fora de Catalunya hauran de pagar 14,00 € per esportista
participant, en concepte de drets d'inscripció.
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4. INSCRIPCIÓ
4.1.

Les inscripcions es podran realitzar a través del sistema SDP i s’enviaran per correu electrònic a
l’adreça artistica@natacio.cat , únicament en el formulari en format .pdf que genera el mateix
portal informàtic.

JORNADA RUTINES
1. Es donarà d’alta la inscripció del núm. d’equips d’una mateixa categoria i club que participaran a
l’apartat d’inscripcions nominals.
2. Dins del tipus de prova (COMBINADA) s’assignaran a cada equip les seves components. (A les
nedadores nº 11 i nº 12 dels equips que disposin d'aquesta quantitat de participants se’ls hi
assignarà la posició de reserva).
3. Tots els llistats provisionals i definitius els podreu trobar en data i hora especificats, a la web de la
FCN (www.aquatics.cat).

1a JORNADA:
Data
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS
LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS - TIMMING
LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

16/5/2019
21/5/2019
23/5/2019
28/5/2019
30/5/2019

Cas que una federació, club o escola participant presenti més d’un equip, aquest/a haurà de fer
constar equip (A, B, C, ...) als fulls nominals de la inscripció, també reflectirà el número de llicència,
nom i cognoms, any de naixement de cada esportista que forma part.
NOTA: Un/a mateix/a esportista només podrà participar en un equip (A, B, C,...).

5. JURATS
5.1.

Seran designats pel Comitè Català d’Àrbitres de la FCN per cadascuna de les jornades de la
competició.

5.2.

Cada federació, club o escola de fora de Catalunya podrà aportar un/a jutge/essa amb categoria
territorial o estatal acreditada, per cadascuna de les jornades de la competició.
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6. FÒRMULA DE LA COMPETICIÓ
6.1.

La competició es farà pel sistema de finals directes, sense eliminatòries.

7. NORMES DE COMPETICIÓ
7.1.

Es competirà en la modalitat rutina combinada lliure.

1a JORNADA - RUTINA COMBINADA LLIURE
 S’executarà una rutina combinada LLIURE.
 Serà una combinació de rutines (solo, duet, trio i equip) amb un màxim de 12 participants per
equip.
Durant els moviments a la plataforma de sortida les competidores no podran executar apilaments,
torres o piràmides humanes (segons SS 18.2.8 del reglament FINA).
 Com a mínim una part de l’actuació ha de tenir 3 o menys participants, i una altra entre 4 i 12
participants.
 Els requeriments tècnics que s’aplicaran a l’equip seran:
Durada de la Rutina combinada:
•

Per la categoria A, serà de 2 minuts amb + 15 segons de marge (màxim 2´15” / mínim 1´45”).

•

Per la categoria B, serà de 2’30” minuts amb + 15 segons de marge (màxim 2´45” / mínim
2’15””).

•

Per la categoria C, serà de 3 minuts amb + 15 segons de marge (màxim 3´15” / mínim 2´45”).

En cas de no complir els temps establerts serà penalitzat segons reglament FINA.

8. SORTEIG D’ORDRE DE SORTIDA
8.1.

Es farà un sorteig a la FCN 72 hores abans del començament de la competició de la relació
d’ordre de sortida de totes les inscripcions per nivell.

9. PUNTUACIONS I CLASSIFICACIONS
1a JORNADA - RUTINA COMBINADA LLIURE
 Es realitzaran tres puntuacions, una de execució, una d’ impressió artística i una de dificultat.
 El resultat final s’obtindrà en base al 100% de la nota.
 Es faran dues classificacions independents:
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o

Una classificació només de participació de clubs i escoles catalanes.

o

Una classificació conjunta de participació de clubs i escoles catalanes i federacions, clubs i
escoles de fora de Catalunya.

10. PROGRAMA DE COMPETICIÓ.
1a JORNADA: (Categoria Fins 10 anys)
Proves
1.-

1a Jornada –
Rutina combinada. -10A. Cat A

1a JORNADA: (Categoria més 10 anys)
Proves
1.2.-

1a Jornada –
Rutina combinada +10A. Cat B
Rutina combinada +10 A . Cat C

11. PREMIS
1a JORNADA - RUTINA COMBINADA LLIURE
 Obtindran medalla els tres primers equips classificats d’aquesta categoria, que pertanyin a clubs o
escoles afiliats a la FCN.

