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1.- ORGANITZACIÓ:  FECDAS - Departament Natació amb Aletes 

FECDAS - Departament Jutges, Arbitres i Comissaris. 
    CE Mediterrani 
     
 
2.- LLOC DE COMPETICIÓ: Barcelona C/Regente Mendieta 

Horari 

 09 escalfament  

10 competició  
 

 
3.- ESPAI i CARACTERÍSTIQUES:  piscina de 25 metres coberta 8 carrils  

cronometratge manual 

 

 
 
4.- ORDRE DE PROVES: 
 

10:00 

100m Escafandre (M)   
400m Escafandre (F)  
50m Bialetes (M)  
50m Bialetes (F)   
50m Superfície (M)  
50m Superfície (F)  
1500m Superfície (M)  
1500m Superfície (F) 
200m Bialetes (M)  
200m Bialetes (F) )   
200m Superfície (M)  
200m Superfície (F)  
100m Escafandre (F)   
400m Escafandre (M)  
 

 

 

 

Descans (~12:00) 

800m Superfície (M)  
800m Superfície (F) 
100m Bialetes (M)  
100m Bialetes (F) 
100m Superfície (M)  
100m Superfície (F)  
50m Apnea (M)  
50m Apnea (F)  
400m Superfície (M)  
400m Superfície (F)  
400m Bialetes (M)  
400m Bialetes (F)  
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5.- PARTICIPACIÓ: 
 

• Poden participar: 
- Tots els nedadors/es de clubs catalans que ho desitgin. 
- Tots els nedadors/es de clubs no catalans que ho desitgin pel caràcter open 

del campionat.  
- Open: Nedadors/es amb llicencia FEDAS de club FEDAS. Nedadors/es amb 

llicencia CMAS de club CMAS. 
 

• Els clubs poden presentar dos nedadors/es per prova/sexe, en el cas de que la sèrie no 
estigui completa s'obrirà una segona inscripció per omplir els buits, per ordre de 
rànquing. 

 
• Els nedadors/es poden nadar un màxim de dues  proves. 

 
• Segons normativa vigent, cada nedador ha d’estar en possessió de la llicència federativa 

aficionat i cada delegat d’equip i àrbitre la de tècnic.  
 

• Tots els nedadors/es nedaran amb monoaleta o bialetes homologades per CMAS. 
 

 
 
6.-ESCALFAMENT: 
 

• L’escalfament finalitzarà 5 minuts abans de l’inici de la competició.  
 

• L’escalfament de cada equip participant s’efectuarà en els carrers assignats prèviament 
i en el temps determinat per l’Organització.  
 

 
 

 
7.-CAMBRA DE SORTIDA:  
 

• El nedadors hauran d’estar a la cambra de sortides 5 minuts abans de la seva prova per 
realitzar l’ inspecció de material. 
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8.- CATEGORIES: 
 

• Es competirà en categoria única. 
  

 
 
 
9.- SISTEMA DE COMPETICIÓ: 
 

• Series contra rellotge, segons temps de inscripció, indistintament en piscina de 50 o de 
25 m., des de 01 de gener del any anterior a la realització del campionat, fins el moment 
de la inscripció. 

 

• Els nedadors podran ser inscrits sense temps acreditat. A les series sortiran amb el 
conegut registre 99.99.99 

 
• Per considerar-se acreditat el temps, l’acta haurà d’estar en poder del Comitè Català 

d’Àrbitres de FECDAS. 
 
 
10.- CONTROL: 
 
El desenvolupament de les proves i el material serà controlat pel Comitè Tècnic Català d’Àrbitres 
amb les normatives FEDAS/CMAS. 
 
 
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 

 
 
12.- 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. 
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13.- RECLAMACIONS: 
 

• Les reclamacions, en cas de produir-se, hauran de ser formulades per escrit i 
presentades al Comitè de Competició, previ dipòsit de 100 €, per el delegat de l’equip 
reclamant, en un temps no superior a 15 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. 

 
14.- INSCRIPCIONS: 
 

• Els clubs hauran d’enviar les inscripcions, segons el protocol d’inscripció a proves 
FECDAS abans 29/01/2022  a la direcció següent: arbitres@fecdas.cat i 
f.crespol@fecdas.cat. 

 

• A partir d’aquesta data no hi haurà ni altes ni canvis. 
 

• La no presentació en una prova implicarà la impossibilitat de participació en la resta de 
la jornada (ni proves individuals ni relleus). 

 
 
15.- 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. 
 

• Per a tot el que no consti en aquest reglament es tindrà com a referència el reglament 
Català de Natació amb Aletes de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques. 
 

• Els clubs que tinguin llicencia federativa FEDAS no serà necessari tenir llicencia CMAS 


