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1.- ORGANITZACIÓ:

2.- LLOC DE COMPETICIÓ:

FECDAS - Departament Natació amb Aletes
FECDAS - Departament Jutges, Arbitres i Comissaris.
Club Natació Hospitalet
C/ Rosalía De Castro, 39-43, 08901 L'Hospitalet de Llobregat

Infantil-Cadet 10/02/2019
Horari Diumenge 15 escalfament 16 competició
Júnior-Sènior 17/02/2019
Horari Diumenge 15 escalfament 16 competició
3.- ESPAI i CARACTERÍSTIQUES: piscina de 25 metres coberta 8 carrils
Infantil-Cadet 10/02/2019
cronometratge manual
Júnior-Sènior 17/02/2019
cronometratge automàtic
4.- ORDRE DE PROVES:
10/02/2019
100m Escafandre Cadet (M)
50m Bialetes (M)
50m Bialetes (F)
50m Superfície (M)
50m Superfície (F)
100m Escafandre Cadet (F)
100m Superfície (M)
100m Superfície (F)
400m Bialetes Cadet (M)
400m Bialetes Cadet (F)
800m Superfície (M)
800m Superfície (F)
DESCANS 15 min
100m Bialetes (M)
100m Bialetes (F)
200m Superfície (M)
200m Superfície (F)
50m Apnea Cadet (M)
50m Apnea Cadet (F)
25m Apnea Infantil (M)
25m Apnea Infantil (F)
200m Bialetes Infantil (M)
200m Bialetes Infantil (F)
400m Superfície (M)
400m Superfície (F)
DESCANS 15 min
4 x 50m Superfície (F)
4 x 50m Superfície (M)

17/02/2019
100m Escafandre (M)
400m Escafandre (F)
50m Bialetes (M)
50m Bialetes (F)
50m Superfície (M)
50m Superfície (F)
1500m Superfície (M)
1500m Superfície (F)
400m Escafandre (M)
100m Escafandre (F)
100m Superfície (M)
100m Superfície (F)
400m Bialetes (M)
400m Bialetes (F)
4 x 100m Bialetes (X)
DESCANS 15 min
100m Bialetes (M)
100m Bialetes (F)
200m Superfície (M)
200m Superfície (F)
50m Apnea (M)
50m Apnea (F)
400m Superfície (M)
400m Superfície (F)
DESCANS 15 min
4 x 50m Superfície (M)
4 x 50m Superfície (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. Ara bé, seran considerats nedadors NO catalans.
- Open: esportistes amb llicencia FEDAS de club FEDAS. (no podran ser
campions de Catalunya).
Esportistes amb llicencia CMAS de club CMAS. (no podran ser campions de
Catalunya)

JÚNIOR-SÈNIOR (nascuts en 2005 i anteriors) 10/02/2019
INFANTIL-CADET (nascuts entre 2004 y 2009) 17/02/2019
•

Els clubs poden presentar dos esportistes per prova / categoria y sexe tenint en compte
que l'esportista amb pitjor registre acreditat i per ordre de temps respecte als dels altres
clubs en la mateixa situació podrà participar sempre que hi hagi carrers lliures en l'única
sèrie que es disputarà. Només podran presentar un equip de relleus per cada categoria
i sexe.

•

Els esportistes poden nadar un màxim de 2 proves més els relleus.

•

El club pot presentar un esportista suplent a cada categoria i sexe per tal cobrir la baixa
d’un esportista posterior a la inscripció. Aquest suplent ha de figurar a les inscripcions.
Durant la competició, només podrà participar l’esportista titular o el suplent. En cap cas
tots dos.

•

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

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.
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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.

8.- CATEGORIES:
•

Únicament es competirà en dos grups d’edat: junior i sènior.

•

Els nedadors nedaran tot el campionat en la mateixa categoria, tant les proves
individuals com les de relleus.

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, amb la obligació d’haver nedat en una de les tres primeres jornades de
lliga de la temporada en curs per el nedadors catalans.

•

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.

•

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 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
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12.- PUNTUACIÓ:
Puntuarà l’únic esportista inscrit per categoria, sexe i prova amb el barem següent:
1º.- 25 punts
2º.- 22 “
3º.- 20 “
4º.- 18 “
5º.- 16 “
6º.- 15 “
7º.- 14 “
8º.- 13 “
9º.- 12 “
10º.- 11 “

11º.- 10 punts
12º.- 9 “
13º.- 8 “
14º.- 7 “
15º.- 6 “
16º.- 5 “
17º.- 4 “
18º.- 3 “
19º.- 2 “
20º.- 1 “

•

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 “exequo”, mateix temps en series diferents. Tots dos nedadors
obtindran la mateixa posició i els mateixos punts. Els punts de la següent posició es
perden.

•

S’obtindrà puntuació doble en el cas d’aconseguir Rècord de Catalunya.

13.- CLASSIFICACIONS:
•

Individuals: les obtingudes segons la classificació a les proves.

•

Per Clubs: les obtingudes per la suma conjunta de proves.

14.- PREMIS:
•
•

Trofeus: rebran trofeu els tres primers clubs, per puntuació conjunta. Clubs Catalans
Trofeus: rebran trofeu els tres primers clubs, per puntuació conjunta. Open
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15.- SUBVENCIONS:
•

Les despeses d’organització de l’acte (instal·lació, premis, records...) van a càrrec de la
Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques.

16.- 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.

17.- 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.

18.- INSCRIPCIONS:
•

Els clubs hauran d’enviar les inscripcions, segons el protocol d’inscripció a proves
FECDAS abans 04/02/2019 a la direcció següent: arbitres@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).

19.- 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
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