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NORMATIVA XXXV CAMPIONAT CATALUNYA NATACIÓ OPEN MÀSTERS
V MEMORIAL MANEL DOMENECH I BONET

1. DATES

Dissabte, 1 de Juny de 2019, (XX:XX hores)
(A partir de 700 participants, per cada 50 de més s’avançarà l’hora d’inici de la
competició 30 minuts).
Diumenge, 2 de Juny de 2019, (XX:XX hores)

2. LLOC

A determinar

3. PISCINA

A determinar
A determinar
50 m., 8 ó 10 carrers

4. CRONOMETRATGE Automàtic

5. PARTICIPACIÓ
5.1. Està oberta a tots els nedadors/res amb llicència en vigor per l’estament de Màsters i
especialitat de natació i també a clubs estatals i internacionals.

6. GRUPS EDATS
6.1. Segons apartat Categoria per Grups d’edat disponible a la normativa de Disposicions generals
màsters.

7. INSCRIPCIONS
7.1. Les inscripcions hauran d’estar a la FCN com a molt tard el dia 21 de Maig de 2019 abans de les
12 hores (masters@natacio.cat). La base de dades del campionat serà publicada a la pàgina web
de la FCN (www.aquatics.cat).
7.2.

La inscripció individual o/y relleus es farà indicant un temps final, o en el cas de les proves de
relleus també per suma de temps. No s’acceptaran inscripcions sense marca o amb un temps de
59:59.59. Les proves individuals dels participants o/i proves de relleus que no tinguin temps
oficial acreditat s’hauran de relacionar en el cos de l’e-mail que el club enviï amb la resta
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d’inscripcions a la secretaria de Màsters de la FCN (masters@natacio.cat). Serà la FCN qui les
doni d’alta en el portal SDP.
7.3. No s’acceptaran inscripcions posteriors a les rebudes a la data i a l’hora especificades.
7.4. L’import dels drets d’inscripció pels nedadors de clubs catalans afiliats a la FCN serà de 8 € per a
cada prova individual i de 10 € per cada equip de relleus, que seran facturats als clubs per la
FCN. Un cop formalitzada la inscripció, les possibles baixes no donaran dret al retorn de
l’import dels drets d’inscripció.
7.5. L’import dels drets d’inscripció pels nedadors de clubs d’altres federacions territorials i altres
països serà de 14 € per la primera prova individual i de 8 € per les següents inscripcions.
S’estableix el preu de 10 € per les proves de relleus. Els drets d’inscripció s’hauran d’abonar
mitjançant transferència bancària a l’hora de tramitar les inscripcions de la competició al
següent número de compte :
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
Un cop formalitzada la inscripció, les possibles baixes no donaran dret al retorn de l’import
dels drets d’inscripció.

7.6. Per a formalitzar les inscripcions, s'haurà d'enviar la següent documentació:
 Inscripció individual i relleus realitzada amb el portal SDP (clubs FCN):
o

Document .pdf proves individuals, (opció per nedador) que crea el portal SDP.

o

Document .pdf proves relleus que crea el portal SDP.

o

Formulari de composició dels equips de les proves de relleus (que facilitarà la
organització). Disponible a la pàgina del campionat.

 Inscripció individual realitzada a través del portal swimrankings (només RFEN i clubs
internacionals):
o

Formulari d’inscripció individual generada pel portal swimrankings.

o

Formulari de composició dels equips de les proves de relleus (que facilitarà la
organització). Disponible a la pàgina del campionat.

7.7. Per validar la inscripció dels clubs s’haurà d’adjuntar la documentació requerida anteriorment i
en el cas dels clubs no afiliats a la FCN, el full de liquidació, xec, resguard de l’ingrés bancari, per
l’import total dels drets d'inscripció (individual i relleus).
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Data
02/01/2019 només clubs FCN i RFEN
21/05/2019 fins 12:00 h
24/05/2019
29/05/2019
30/05/2019 a partir 16:00 h

8. PARTICIPACIÓ
8.1. PROVES INDIVIDUALS
 La participació està oberta a nedadors/es, majors de 20 anys (any de naixement 1999 i anteriors),
que tinguin llicència en vigència en l’estament de "Màsters" i especialitat de natació de la FCN,
(anual), de la RFEN o de la seva federació territorial. Els nedadors d’altres països hauran de reunir
les condicions que regeixin en les seves respectives federacions estatals.
 Per a poder participar, no és condició indispensable tenir acreditada una marca mínima, però sí
s'haurà d'indicar en el full d'inscripció els temps oficials aconseguits en altres competicions
recents, preses de temps, etc.
 En les proves de 400 m lliures, 800 m lliures i 400 m estils individual no s’acceptaran inscripcions
sense marca o temps no oficials de nedadors que pertanyin a clubs catalans i estatals).
PROVA 800 m. LLIURES MIXTES (MASCULÍ I FEMENÍ)
La participació a la prova de 800 m. lliures mixtes quedarà limitada a 16 (20) participants per sexe.
No s’acceptaran inscripcions sense marca o temps no oficials de nedadors que pertanyin a clubs
catalans i estatals).
Els clubs que tinguin participants en aquesta prova no caldrà que esperin a tenir tota la inscripció
complerta del seu club per enviar la inscripció d’aquesta prova.
La inscripció en aquesta prova s´haurà de fer a la prova del sexe del/la participant (masculí prova
nº 101 i femení prova nº 102) i ademés a la prova mixta (prova nº 1).
L’acceptació de les inscripcions de la prova de 800 m. lliures es farà per ordre d’entrada a la
secretaria de màsters de la FCN. Un cop esgotades les places de cada sexe la prova quedarà
tancada. Posteriorment, si el Comitè de Màsters de la FCN ho creu convenient, s’obrirà una llista
d’espera segons l’ordre d’entrada de les peticions excedents rebudes. Els/les participants en llista
d’espera només podran accedir participar quan es comuniquin baixes a la secretaria de màsters de
la FCN fins a la publicació dels llistats de participants definitius.
El/La jutge/ssa àrbitre/a quan un/a participant superi el temps de 16 minuts en el decurs de la
prova el/la farà abandonar la pileta. En els resultats apareixerà com retirat, sense lloc i temps
oficial atorgat.
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Cada nedador/a podrà participar, en un màxim, de QUATRE PROVES INDIVIDUALS (4), durant tot el
campionat, i en les proves de relleus.
 Les proves de 400 m. lliures i 800 m. lliures es nedaran de forma mixta amb un participant per
carrer.

8.2. PROVES DE RELLEUS
 En totes les proves de relleus, cada club podrà inscriure els equips que desitgi en cada categoria,
però els/les nedadors/es hauran d'ésser diferents, és a dir, cap nedador/a podrà participar en dos
equips de relleus de la mateixa prova, encara que sigui en diferents categories.
 Cas que un nedador/a només participi en proves de relleus, s'haurà d’informar a l’hora de fer la
inscripció. No s’acceptarà la participació de cap nedador/a que prèviament no hagi estat preinscrit en la relació nominal.
 Els/les nedadors/es de la categoria pre-màsters (+20...20-24 anys), no podran participar en cap
equip de relleus de més de 99 anys.
 En els relleus de la categoria pre-màsters, hi podran participar nedadors/es majors de 24 anys,
sempre i quan la suma de les edats dels quatre components de l’equip de relleus no sobrepassin
els 99 anys.
 Els clubs han d’enviar la composició dels equips de relleus a les butlletes corresponents juntament
amb la inscripció, així com els components de l’equip, posteriorment es podran realitzar canvis
fins 15 minuts abans del començament de cada jornada. En les butlletes de composició de relleus
es farà constar el número de llicència, el nom i els cognoms i l'any de naixement dels nedadors/es
que formen l'equip en el mateix ordre que nedaran, i la suma d'anys de l’equip.
 Cas que no es complementin totes les dades sol·licitades, no s’autoritzarà a prendre part a la
prova en la que l’equip havia estat inscrit per part del jurat de la competició.
 Els canvis de categoria dels equips de relleus seran permesos fins abans de la publicació de les
llistes sortida de la competició. Posteriorment no seran admesos.
 Si algun nedador/a causa baixa i no es pot substituir per un altre representant sense afectar a la
categoria a la que pertany l’equip inscrit, el club al que pertany l’haurà de donar de baixa fins 30
minuts abans del començament de cada jornada de la competició. En cap cas s’autoritzarà un
canvi de categoria de l’equip de relleus posterior al període autoritzat.
 Els participants que només nedin en proves relleus s’hauran de donar d’alta a la prova de 50 m
lliures mixtes (201). Qui només participi en proves de relleus i no sigui inscrit/a en aquesta prova
no podrà participar a la competició.
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9. NORMES DE LA COMPETICIÓ:
9.1. Es celebrarà en 2 jornades.
Durant la 1ª jornada hi haurà una aturada d´entre 45 i 60 min en la que es podrà escalfar o
suavitzar a la piscina de competició. Aquesta parada sortirà contemplada al timing del
campionat.
9.2. La competició es nedarà pel sistema de contrarellotge:
 Les proves individuals de 50, 100 m i relleus es nedaran PER CATEGORIES (sempre que el
timing de la competició o permeti).
 Les proves individuals de 200 m es nedaran segons els temps d’inscripció sense tenir en
compte la categoria.
 La prova individual de 400 m estils es nedarà segons els temps d’inscripció sense tenir en
compte la categoria.
 La prova individual de 400 m lliures mixtes es nedarà segons els temps d’inscripció sense tenir
en compte la categoria.
Les 8 (10) millors marques d´inscripció de cada gènere nedaran les dues darreres sèries,
separades per sexe i sense tenir en compte la categoria.
 La prova individual de 800 m lliures mixtes es nedarà segons els temps d’inscripció sense tenir
en compte la categoria.
Les 8 (10) millors marques d´inscripció de cada gènere nedaran les dues darreres sèries,
separades per sexe i sense tenir en compte la categoria.

9.3. Totes les proves del campionat es nedaran pel sistema de SORTIDA ÚNICA.
9.4. Els participants restaran al seu carrer dins de l’aigua un cop acabat el seu recorregut al final de la
prova fins que el jutge àrbitre els autoritzi a sortir de l’aigua un cop s’hagi donat el senyal de
sortida de la sèrie següent.

10. RESULTATS
Un cop finalitzada cada prova, els resultats seran publicats a la pàgina web de la FCN
(www.aquatics.cat) i en un lloc ben visible de la instal·lació. En cap cas es lliuraran resultats en paper
als clubs participants.

11. PREMIS
11.1. Obtindran medalla els tres primers classificats i classificades de cada prova individual per
categoria, així com els tres primers equips classificats en les proves de relleus també per
categories.
11.2. Es lliurarà un trofeu al millor temps de la competició segons TAULA CATALANA masculí i femení.
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11.3. S’atorgarà un trofeu al participant de més edat en categoria masculina i un altre en categoria
femenina.
11.4. Trofeu als clubs amb major número de participants (categoria total - masculí i femení).
11.5. Es lliuraran els premis del VI Trofeu Federació natació màsters – circuit català trofeus natació
màsters. (Només nedadors/es màsters de clubs afiliats a la FCN).
11.6. Diploma reconeixement de millora d’un nou rècord en categoria màster (queden exclosos els
rècords del campionat) i obsequi/recordatori a tots els participants.

12. PROGRAMA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.101.102.201.-

1a JORNADA - 01/06/2019, XX:XX h
800 m. lliures mixtes (masc i fem)
200 m papallona masculí
200 m papallona masculí
50 m lliures masculí
50 m lliures femení
200 m esquena masculí
200 m esquena femení
100 m braça masculí
100 m braça femení
4x100 m estils masc, fem i mixtes
200 m estils individual masculí
200 m estils individual femení
50 m papallona masculí
50 m papallona femení
100 m esquena masculí
100 m esquena femení
200 m. lliures masculí
200 m. lliures femení
4x50 m lliures masculí
4x50 m lliures femení
4x50 m lliures mixtes
4x200 m lliures masc, fem i mixtes
800 m lliures masculí (sols inscripció)
800 m lliures femení (sols inscripció)
50 m lliures mixtes (sols proves relleus)

23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.-

2a JORNADA - 02/06/2019, XX:XX h
400 m. lliures mixtes (masc i fem)
200 m braça masculí
200 m braça femení
100 m papallona masculí
100 m papallona femení
50 m esquena masculí
50 m esquena femení
4x100 m lliures (masc, fem i mixtes)
400 m. estils individual mixtes (masc i fem)
50 m. braça masculí
50 m. braça femení
100 m lliures masculí
100 m lliures masculí
Lliurament de premis individuals
4 x 50 m estils masculí
4 x 50 m estils femení
4 x 50 m estils mixtes
Lliurament de premis clubs
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13. RÈCORDS DEL CAMPIONAT
S’estableixen rècords del Campionat en totes les proves individuals i relleus en piscina de 50 metres.
Es podran batre rècords en els passos de les proves i temps finals.
Al finalitzar cada edició es publicarà al web de la FCN l’actualització de rècords del Campionat en
piscina de 25 metres. Disponible en el següent enllaç.
https://www.aquatics.cat/masters/natacio/ctcatopennatmasters/records18-19

13. COMITÈ DE COMPETICIÓ DELS CAMPIONATS
El comitè de competició dels campionats serà presidit per un membre del Comitè de Màsters de la
FCN, i estarà format, a més, per un representant de la Federació Catalana de Natació, el jutge àrbitre
de la competició i un membre del club organitzador.

14. DIRECTOR DE LA COMPETICIÓ
El director de la competició, el nomenarà l’entitat organitzadora d’acord amb la FCN (Comitè de
Màsters).

15. DISPOSICIONS FINALS
15.1. La FCN es reserva el dret de modificar el present reglament quan les circumstàncies ho
aconsellin, prèvia comunicació als equips inscrits.
15.2. Tot allò que no quedi reflectit en aquesta normativa, regirà d’acord als Reglaments Esportius de
Competicions de la FCN.

