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1 SECCIÓ I 

1.1 PROCEDIMENT 

1.1.1 Apnea 

El terme "Apnea" designa una activitat  esportiva en què l'atleta conté la respiració mentre manté les 

vies respiratòries aèries per sota de la superfície de l'aigua. 

1.1.2 Control federatiu 

El control federatiu es un entrenament que organitza la FECDAS o un club on hi ha un jutge assignat 
pel departament d’apnea que donarà validesa a les marques que realitzin els esportistes. 
 
Les marques aconseguides les podrà fer servir el departament d’apnea per valorar si l’esportista pot ser 
seleccionat per formar part de la Selecció catalana. 
 
Només es faran controls federatius de les modalitats outdoor. 
 
La data límit de realitzar controls per seleccionar la Selecció Catalana Outdoor 2019 es el 22 de 
setembre del 2019. 
 
 
1.1.3 Normativa 

La normativa que es seguirà es l’establerta en cada modalitat per les proves outdoor, només en el 

procediment i protocols de cada modalitat, obviant la resta com temps d’escalfaments, jutges,.... 

El jutge o jutges assistents són els representants de la FECDAS i tenen potestat per modificar o anul·lar 

el control per motius de seguretat o incompliment de la normativa. 

1.1.4 Donar d’alta el control federatiu 

Per tal d’organitzar un control federatiu cal notificar al departament d’apnea la data per tal de trobar un 

o uns jutges que assisteixin al control.  

Les despeses dels jutges anirà a càrrec del club organitzador. 

1.1.5 Procediment del control federatiu 

El control es realitzarà com un entrenament habitual, quan un esportista vulgui que el jutge controli el 

seu intent l’avisarà per tal que aquest estigui present. 

El jutge li posarà l’ordinador oficial del control federatiu. 

S’ha de gravar tota la prova des de superfície sense interrupcions i des del 30” abans del TOP TIME 

fins que el jutge doni el resultat. 

1.1.6 Línia del control federatiu 

Per profunditats superiors de -50m serà necessari fer servir contrapès. 
A la línia del control s’haurà d’instal·lar als fons un topall on es puguin agafar testimonis i en el cas de 
les modalitats de CWT, CWT-BF i CNF una càmera que es donarà la gravació al jutge.  
 

1.1.7 Homologació de l’intent 
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El jutge un cop hagi fet les comprovacions adients realitzarà una acta amb els resultats i la lliurarà al 

Departament d’Apnea de la FECDAS.  
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1.1.8 Seguretat 

Tal com diu el punt 1.1.6 serà obligat l’ús de contrapès per profunditats de -50m i per la resta es 

recomanable. 

Es necessari tenir apneistes de seguretat experts en profunditat que al menys un pugui baixar a -25m 

còmodament. 

Cal disposar d’oxigenoteràpia i farmaciola. 

Haurà d’estar present una persona titulada amb emergències i titulada amb l’ús de l’oxigenoteràpia, la 

titulació valides són les reglades i les de FECDAS. 

Es recomana disposar d’una embarcació en cas d’emergència. 

 


