Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)
08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43
Adreça electrònica: info@fecdas.cat

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NATACIÓ AMB ALETES
REGLAMENT PARTICULAR
1 ORGANITZACIÓ:
CLUB: AC Xaloc
FECDAS - Departament Natació amb Aletes
FECDAS - Departament Arbitres Jutges i Comissaris
2 COL·LABORA: AC Xaloc
3 LLOC DE COMPETICIÓ:

Piscina Municipal de Sant Feliu de Guixols
C/ dels Enamorats s/n “La Corxera”

4 PISCINA I CARACTERÍSTIQUES: Piscina de 25 metres, 8 carrers, 27 ºC
de temperatura, coberta.

5 DATES: 05 de Juny 2021
Jornada de diumenge mati: 09:00 h escalfament – 10:00 h. competició
Jornada de diumenge tarda: 15:00 h escalfament – 16:00 h. competició
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6.- ORDRE DE PROVES:
Diumenge Matí
25 m/50 m apnea femení infantil, cadet júnior i sènior
25 m/50 m apnea masculí infantil
400 m Bifins femení cadet, júnior i sènior
400 m Bifins masculí cadet, júnior, sènior i màster
100 m escafandre femení cadet i sènior
100 m escafandre masculí cadet júnior i sènior
800 m superfície
50 m superfície femení infantil i cadet
50 m superfície masculí infantil i cadet
100 m Bifins femení infantil, cadet, júnior i sènior
100 m Bifins masculí infantil, cadet, júnior i sènior
200 m superfície femení infantil, cadet, júnior i sènior
200 m superfície masculí infantil, cadet, júnior i sènior
4 x 50 Bifins mixte infantil - cadet
4 x 50 Bifins mixte júnior - sènior
Diumenge Tarda
100 m superfície masculí infantil, cadet, júnior i sènior
100 m superfície femení infantil, cadet, júnior i sènior
50 m Bifins femení infantil, cadet, júnior i sènior
50 m Bifins masculí infantil, cadet, júnior i sènior
400 m superfície masculí cadet, júnior i sènior
400 m superfície femení infantil, cadet, júnior i sènior
400 m escafandre
1500 m superfície
50 m superfície femení júnior i sènior
50 m superfície masculí júnior i sènior
200 m Bifins masculí infantil, cadet, júnior i sènior
200 m Bifins femení infantil, cadet, júnior i sènior
4 x 100 m sup. mixte infantil - cadet
4 x 100 m sup. mixte júnior – sènior
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7.- PARTICIPACIÓ:
•
Podran participar tots els nedadors que hagin participat en alguna jornada
de la Lliga Catalana de la temporada en curs.
•
Aquells nedadors que tinguin 3 mínimes, veure l'apartat 13, podran triar
prova tot i que no tinguin temps acreditat en les mateixes.
•
Els nedadors que no arribin a 3 mínimes només podran participar en
aquelles proves on tinguin temps acreditat i els relleus.
•
Cada nedador pot participar en un màxim de quatre proves individuals i
els relleus.
•

La presentació de participants per club en proves individuals es il•limitat.

•
La presentació de participants per club en proves de relleus es il•limitat.
Al tractar-se de relleus mixtes aquests hauran d'estar formats per dos nedadors
masculins i dos femenins l'ordre de participació és indiferent.
•
Segons normativa vigent: cada nedador ha d’estar en possessió de la
llicencia federativa aficionat tècnic i cada delegat d’equip i àrbitre la de tècnic.
•
Tots els nedadors participants son considerats catalans i tenen dret a
medalla i punts, excepte aquells que:
o
Sent membres de clubs catalans comuniquin oficialment la seva
condició de no catalans
o
Sent membres de clubs catalans hagin participat, durant la
temporada en curs, com a membres d’una altre comunitat autònoma.
•
Els nedadors NO catalans, poden participar i tenen dret a punts pero No
tenen dret a medalla ni al reconeixement de campió/na de Catalunya.
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8.- CATEGORIES:
•
Únicament es competirà en quatre grups d’edat: infantils, cadet, junior i
sènior. Els benjamins i alevins participaran dintre de la categoria infantil
respectant les seves limitacions per edat. Els màsters participaran dintre de la
categoria sènior.
•
Els nedadors nedaran tot el campionat en la mateixa categoria. En el cas
que un nedador es canviï de categoria per completar un relleu, només podrà ser
cap a la categoria superior i en aquest cas l'equip tindria dret a medalla però no
a puntuar, els punts d'aquesta posició es perden.
9.- SISTEMA DE COMPETICIÓ:
•
Series contra Rellotge, segons temps acreditats, indistintament en piscina
de 50 o de 25 m., de la temporada en curs, fins el moment de la inscripció.
Sempre complint els requisits del punt 7.
•
En les proves de relleus, haurà de posar el temps obtingut per la suma
dels possibles membres del relleu, sempre que no sigui inferior al record català,
en aquest cas figurarà el temps del record.
10.- CONTROL:
•
El desenvolupament de les proves serà controlat pel Comitè Tècnic
Català d’Àrbitres.
11.- COMITÉ DE COMPETICIÓ:
•
•
•
•
•

Es nomenarà un Comitè de Competició, format per:
Delegat del Departament de Natació amb Aletes FECDAS
Delegat del Comitè Organitzador
El Jutge Principal de la Competició.
Un delegat de cada club participant

www.fecdas.cat

Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)
08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43
Adreça electrònica: info@fecdas.cat

12.- PUNTUACIÓ:
•
Puntuaran els vint primers nedadors per categoria i prova, amb el barem
següent:
1º.- 25 punts
11º.- 10 punts
2º.- 22 “
12º.- 9 “
3º.- 20 “
13º.- 8 “
4º.- 18 “
14º.- 7 “
5º.- 16 “
15º.- 6 “
6º.- 15 “
16º.- 5 “
7º.- 14 “
17º.- 4 “
8º.- 13 “
18º.- 3 “
9º.- 12 “
19º.- 2 “
10º.- 11 “
20º.- 1 “
•

Tindran puntuació doble les següents proves:
Sense tenir en compte el temps: 4x50 m, 4x100 m
•
Puntuaran els dos primers participants per club en la mateixa prova,
perdent-se els punts obtinguts per qualsevol altre participant del mateix club.
•
En les proves de relleus únicament puntuarà el primer equip de cada club,
perdent-se els punts obtinguts per qualsevol altre participant del mateix club.
•
En cas de posicions exaequo, mateix temps en series diferents. Tots dos
nedadors obtindran la mateixa posició i els mateixos punts. Els punts de la
següent posició es perden.
•
El nedador que no superi el temps de mínimes, veure l'apartat 13,
independentment dels punts que li correspongués per posició no li seran
assignats.
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13.- TEMPS PER MÍNIMES I PUNTUACIÓ

50S
100S
200S
400S
800S
1500S
25A
50A
100I
400I
50B
100B
200B
400B

INFANTIL
FEMENI MASCULI
00:38,00 00:38,00
01:21,00 01:21,00
02:54,00 02:54,00
06:04,00 06:04,00

CADET
FEMENI MASCULI
00:30,50 00:30,50
01:06,00 01:06,00
02:24,00 02:24,00
05:04,00 05:04,00
10:28,00 10:28,00

JUNIOR
FEMENI MASCULI
00:26,00 00:24,75
01:00,00 00:57,50
02:12,00 02:07,00
04:40,00 04:30,00
09:40,00 09:20,00
18:27,50 17:30,00

SÈNIOR
FEMENI MASCULI
00:24,75 00:22,87
00:57,50 00:53,75
02:07,00 01:59,50
04:30,00 04:15,00
09:20,00 08:50,00
17:50,00 16:33,75

00:23,50
01:00,00
05:00,00
00:31,00
01:05,00
02:20,00
04:50,00

00:22,50
00:55,00
04:45,00
00:30,00
01:02,00
02:15,00
04:40,00

00:18,00 00:18,00
00:27,00
01:10,00
06:00,00
00:38,00 00:38,00 00:33,00
01:21,00 01:21,00 01:09,00
02:54,00 02:54,00 02:30,00
05:16,00

00:27,00
01:10,00
06:00,00
00:32,50
01:09,00
02:30,00
05:16,00

00:22,00
00:55,00
04:45,00
00:25,50
00:59,50
02:10,00
04:40,00

00:19,50
00:50,00
04:30,00
00:24,50
00:56,50
02:05,00
04:25,00

14.- CLASSIFICACIONS:
•
Individuals: les obtingudes segons la classificació aconseguida, per sexes
i categories.
•
Per Clubs: les obtingudes per la suma conjunta de proves.
15.- PREMIS:
•
Medalles: rebran medalla commemorativa els Tres primers classificats
per prova, sexe i categoria. Només es lliuraran medalles en les proves en què
hagin inscrits 3 participants de 2 clubs diferents. En el cas de relleus ha d'haver
un mínim de dos equips que participin
•
Trofeus: rebran trofeus els Clubs segons la classificació.
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16.- SUBVENCIONS:
•
Les despeses d’organització de l’acte: instal•lació, premis, records... van a
càrrec de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.
•
L’allotjament, àpats i transport van a càrrec dels Clubs participants.

17.- PROVISIÓ DE CÀRREGUES PER IMMERSIÓ:
•
L’organització facilitarà les carregues de les ampolles a una pressió de 200
Atm., no es carregarà cap equip que estigui fora de contrast, ni durant el
transcurs de les proves.
18.- RECLAMACIONS:
•
Les reclamacions, en cas de produir-se, hauran de ser formulades per
escrit i presentades al Comitè de Competició, previ dipòsit de 50 €, per el delegat
de l’equip reclamant, en un temps no superior a 30 minuts després del fet a
reclamar. En cas de ser favorable la reclamació, serà retornat el dipòsit al club
reclamant; en cas contrari quedarà en poder del Departament Català de Natació
amb Aletes.
•
El delegat reclamant i possibles afectats per la reclamació no prendran
part ni en la reunió ni en la votació del Comitè de Competició.
19.- INSCRIPCIONS:
•
Els clubs hauran d’enviar les inscripcions, segons el protocol d’inscripció
a proves FECDAS, abans de les 24 hores del 24 de maig de 2022. a la següent
direcció:
arbitres@fecdas.cat
•
A partir del 26 de maig no hi haurà ni altes ni canvis. Cal comunicar les
baixes per escrit abans del dia de la competició, per a que el departament tingui
constància. La baixa es del nedador/a i es baixa en totes les proves que estava
inscrit.
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•
La no presentació en una prova implicarà la impossibilitat de participació
en la resta de la jornada. (ni proves individuals ni relleus)
•
Un cop les series estiguin preparades, es podran consultar a la plana web
del Departament de Natació amb Aletes (www.fecdas.cat)

20.- OBSERVACIONS:
•
L’organització es reserva el dret d’alterar, per causes justificades, l’ordre
de proves programades, així com l’anul•lació de proves, previ informe del
Departament de Natació amb Aletes i la comunicació als delegats dels equips.
•
L’escalfament de cada equip participant s’efectuarà en els carrers
assignats prèviament i en el temps determinat per l’Organització.
•
Tot el no recollit en el present Reglament Particular, s’estarà al que
disposi el Reglament Català de Natació amb Aletes FECDAS, així com el
reglament FEDAS i el reglament CMAS.
Barcelona, 16 de Maig de 2.022

Fernando Crespo Lajara
Departament de Natació amb Aletes
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