AC O R D S D E L A TE MPO R AD A
2020-2021
18 de Setembre 2020

1.-Compareixents
FECDAS
Fernando Crespo Lajara
ACX
Daniel Campos
CEM
Carolina Porta
Julen Fernandez
CNLH
Anna Ariño
Alberto Batalla
Laia Rocher

2.- Competicions autonòmiques
FECDAS organitzarà al llarg de la temporada 7 competicions amb caràcter autonòmic;
5 jornades de lliga, 1 campionat d'estiu i 1 campionat de llarga a les dates següents:
1ª Jornada de Lliga
2ª Jornada de Lliga
3ª Jornada de Lliga
4ª Jornada de Lliga
5ª Jornada de Lliga
Camp. d’Estiu
Llarga distancia

19/12/20
23/01/21
13/02/21
17/04/21
08/05/21
5-6/06/21
25/09/21

15:30-20:00
15:30-20:00
15:30-20:00
15:30-20:00
15:30-20:00

L’Hospitalet
Sant Feliu
Barcelona/Regente
Barcelona/Regente
Sant Feliu
L’Hospitalet
Sant Feliu

23/10/21
13/11/21

15:30-20:00
15:30-20:00

Sant Feliu
Barcelona/Regente

Temporada 2021-2022
1ª Jornada de Lliga
2ª Jornada de Lliga

Els nedadors alevins inscrits com a tals podran competir sense l'equipació homologada i no
apareixeran en l'acta final en no complir la normativa.

3.- Categories de participación de la Lliga
Alevins
Infantils
Cadets
Junior
Senior

2010 i posteriors
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2003 i anteriors

4.- Categories i proves
Els nedadors alevins que participin com infantils no podran nedar la prova del 25 Apnea,
igualment els infantils que participin com a cadets no podran nedar el 50 Apnea
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5.- Material
Les monoaletes reforçades només podran ser utilitzades per les categories Cadet, Júnior i
Sènior.

6.- Campionat de Catalunya d’Estiu
Desapareixen les prova mixtes, en no poder-se homologar els registres dels nedadors.
Les categories júnior i sènior ja no seran recompensades amb medalla, sinó amb diplomes.

7.- Covid-19
Arran de la pandèmia i per tal de competir amb el màxim de seguretat s'acorda:
• No estarà permès l'accés a públic.
• En cada competició a l'entrar al recinte se li prendrà la temperatura a tothom i en aquest
moment i de manera personal ha de lliurar el document que FECDAS ha redactat a aquest
efecte degudament emplenat.
• La mascareta només es retirarà de la cara per competir/escalfar.
• El material serà d'ús personal i exclusiu.
• En cada jornada es podrà participar en les proves d'immersió 100/400m i s'organitzaran les
sèries corresponents depenent dels nedadors assistents que compareguin amb el material d'ús
exclusiu i personal, reguladors/ampolles.
• En el cas que se celebrés el Campionat d'Espanya per Comunitats al març a la 3a jornada de
lliga es podrà realitzar proves fora de competició.
• A les jornades de lliga només es programarà un màxim d'una sèrie per categoria, sexe i prova a
fi de limitar l'assistència de nedadors i cada un podrà triar dues de les proves previstes, les
d'immersió no comptaran entre aquestes dues; la setmana anterior i a nivell de club es realitzarà
una presa de temps oficial, de manera que caldrà la presència d'àrbitres oficials i aquests hauran
de fer arribar les dades en el temps i format necessari com a molt tard 5 dies abans de la jornada
de lliga.
• Els nedadors hauran de guardar la distància reglamentària i abstenir-se de tenir cap contacte
amb nedadors d'un altre club; per a això els clubs han d'habilitar una zona que permeti guardar
aquesta distància mentre no es competeixi així com senyalitzar el recorregut a realitzar per part
dels competidors per tal que s'evitin les possibles aglomeracions.
• El club organitzador haurà de tenir una persona que vetlli pel compliment de la normativa que la
instal·lació tingui aprobada.
• Aquesta temporada no hi hauràn classificacións.
• Les proves per jornada seran les següents.
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1a Jornada
50 Sup
200 Bin
200 Sup
800 Sup

2a Jornada
25 Ap
50 Bin
400 Bin
1500 Sup

3a Jornada
50 Ap
100 Sup
100 Bin
400 Sup

Fernando Crespo Lajara
Departament de Natació amb Aletes FECDAS

Barcelona 18 de Setembre 2020

4a Jornada
50 Sup
50 Bin
200 Bin
200 Sup
400 Bin
800 Sup

5a Jornada
25 Ap
50 Ap
100 Sup
100 Bin
400 Sup
1500 Sup

