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NORMATIVA CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS DE NATACIÓ MÀSTERS
VII TROFEU FEDERACIÓ NATACIÓ MÀSTER
1. COMPETICIONS
TEMPORADA 2019/2020
Per poder organitzar una competició de natació màster per la temporada 2019/2020 els clubs
interessats han de tenir tramitades i acceptades per la FCN un mínim de 10 llicències anuals en
l´estament de màsters i especialitat de natació en el moment de realitzar la petició d’inclusió de la
competició en el Circuit Català de Trofeus de natació màster (temporada 2018/2019).
La Federació Catalana de Natació a través del Comitè de màsters estudiarà i inclourà les sol.licituts de
les competicions que consideri oportú dins del calendari del Circuit Català de Trofeus Màster, podrà
excloure aquelles que no hagin arribat a un mínim de 100 participants en alguna/nes de les 3
darreres edicions o no compleixin els requisits mínims d´organització exigits en la normativa de
disposicions generals màsters (MS-G_01).
També podrà incloure noves competicions o/i modificar el tipus de competició (A ó B) per
temporades posteriors o si ho considera adient.
L´edició del circuit s’iniciarà amb la primera competició que estigui inclosa en la relació d´etapes que
formen el circuit.
El clubs podran fer la sol.licitut d´organització de la seva competició i inclusió en el Circuit Català de
Trofeus Màster per la temporada 2019/2020 a partir del dia 14 de juliol de 2019 i abans del 28 de
juliol de 2019, enviant un e-mail a la secretaria de màsters de la FCN on inclouran les següents dades.
(Nom del club sol.licitant, nom de la competició, dia de celebració, lloc, hora d’inici, proposta del
programa de proves, tipus de piscina i tipus de cronometratge emprat).
No es tindran en compte les peticions fetes fora de termini.
Un cop tancat el periode de sol.licitut d´organització d´una competició i s´hagi confirmat l´acceptació
de la inclusió de la competició per part de la FCN, els clubs enviaran a la secretaria de màsters de la
FCN (masters@natacio.cat) el reglament de la competició, com molt tard el dia 30 de setembre de
2019, per la seva revisió i posterior publicació al web de la FCN www.aquatics.cat, on hi haurà un
espaï reservat amb la informació de totes les competicions incloses dins del circuit.
https://www.aquatics.cat/masters/natacio/circuittrofeusnatmasters19-20
Al reglament de la competició s´haurà d´incloure un apartat amb el número màxim de participants
que seran admesos per la competició.
Tots els clubs organitzadors hauran de donar d´alta la seva competició a la plataforma LEVERADE
abans del dia 15 d´Octubre de 2019.
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TEMPORADA 2020/2021
COMPETICIONS QUE JA FORMEN PART DEL CIRCUIT CATALÀ DE TROFEU MÀSTERS
Per poder organitzar una competició de natació màster per la temporada 2020/2021 els clubs que
formen part del circuit de trofeus de natació màster la temporada 2019/2020 no caldrà que tornin a
sol.licitar novament la inclusió de la seva competició al circuit. Només n´hauran de ratificar la data
habitual de celebració.
Els clubs que alternen la inclusió de la seva competició en el circuit de forma bi-anual amb un altre
entitat serà el club a qui li toca organitzar aquella temporada la competició qui ratifiqui la data
sol.licitada.
El clubs confirmaran la data de la seva competició entre el dia 13de juliol de 2020 i abans del 27 de
juliol de 2020, enviant un e-mail a la secretaria de màsters de la FCN (masters@natacio.cat).
L´esbós del reglament de la competició s´haurà d´enviar a la secretaria de màsters de la FCN abans
del 14 de Setembre de 2020.
No es tindran en compte les noves peticions fetes fora de termini.

NOVES SOL.LICITUTS DE COMPETICIÓ DE NATACIÓ MÀSTERS
El nous clubs sol.licitants per poder incloure una nova competició de natació màsters per la
temporada 2020/2021 dins del circuit Català de Natació Màsters podran fer la sol.licitut
d´organització a partir del dia 13 de juliol de 2020 i abans del 27 de juliol de 2020, enviant un e-mail
a la secretaria de màsters de la FCN (masters@natacio.cat) on inclouran també un esbós de
reglament de la competició, segons el que s´especifica a la normativa de disposicions generals
màsters (MS-G_01 - Punt nº 5).
Els nous clubs interessats en organitzar una competició en l´àmbit màster han de tenir tramitades i
acceptades per la FCN un mínim de 10 llicències anuals en l´estament de màsters i especialitat de
natació en el moment de realitzar la petició d’inclusió de la competició en el Circuit Català de Trofeus
de natació màster (temporada 2019/2020).
Els requisits mínims d´organització exigits per la celebració d´una competició en l´àmbit màster es
troben a la normativa de disposicions generals màsters (MS-G_01 – Punt nº 6).
S´haurà d´enviar juntament amb la sol.licitut
La Federació Catalana de Natació a través del Comitè de màsters estudiarà estudiarà les noves
sol.licituts, i podrà incloure aquelles que consideri oportú.
No es tindran en compte les noves peticions fetes fora de termini.
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2. PROGRAMA.
Es tindran en compte totes les proves individuals del calendari oficial màsters de FINA en piscina 25 i
50 metres.
En les proves de 50 i 100 m en les que en algun gènere hi hagin menys de tres participants, seran
col·locats en les sèries de l´altre sexe, segons els temps d´inscripció, per tal que no tinguin que nedar
sols. Es deixarà un carrer de separació entre els participants d´un gènere i un altre (sempre que la
confecció de les sèries d´aquella prova ho permeti).
Totes les proves de 200 m, 400 m lliures i 400 m estils individual es nedaran de forma mixta encara
que es deixa a criteri de cada organitzador fer-ho d´una altre forma.
En el cas que hi hagi poca participació en el conjunt de la competició, d´acord amb el club
organitzador, es podrien nedar per separat.(S´haurà d´afegir al reglament de la competició) o si el
motiu és per excés de timing, fer-ho a les instruccions tècniques de la competició.
Les proves de 800 i 1500 m lliures es podran nedar en la forma que consideri oportú el club
organitzador. (S´haurà d´especificar en el reglament de la competició l´opció escollida en el moment
de fer l´enviament als clubs participants).
A. Dos nedadors per carrer. Els participants en un mateix carrer quan sigui possible hauran de ser del
mateix sexe.
B. Un nedador per carrer. La prova es nedarà de forma mixta.

Els resultats es confeccionaran per gènere, per separat.
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3. ETAPES
La edició del circuit per la temporada 2019/2020 comptarà amb 16 etapes.
El circuit català de trofeus màsters - Trofeu Federació de la temporada 2019/2020 s’iniciarà el 19
d’Octubre de 2019 i finalitzarà el XX de Juny de 2020.

Data

Etapa
Tipus

Competició

Organitzador

19/10/2019

1ª – A

3r Trofeu Màster Vila de Sitges

CN SITGES

25

Sitges

26/10/2019

2ª - A

XXIV Màster CN Atlètic-Barceloneta

ATLÈTIC-BARCELONETA

25

Barcelona

09/11/2019

3ª - A

VI Combo Swimming BCN

CN CATALUNYA

25

Barcelona

23/11/2019
14 ó
21/12/2019
18/1 ó
8/2/2020
25/01/2020

4ª - A

23è Fons i Estils Màsters

CN SABADELL

25

Sabadell

5ª - A

XIV Premi Nat. Màsters A. Marrugat

CN SANT FELIU

25

Sant Feliu Llobregat

6ª - A

13è Màsters Ciutat del Prat

CN EL PRAT LLOBREGAT

25

El Prat de Llobregat

7ª - B

III Open Màsters CN Tàrraco - 2020

CN TARRACO

25

Tarragona

22/02/2020

8ª- B

VI Trofeu Màsters Swimfaster Salt

CN SWIMFASTER SALT

25

Salt

07/03/2020

9ª - B

XXII Trofeu màster CE Inef Lleida

CE INEF DE LLEIDA

25

Lleida

21/03/2020

10ª-A

XX Trofeu Màster del Penedès

CN VILAFRANCA

25

Vilafranca Penedès

04/04/2020

11ª-A

VII Trofeu Màster Ciutat St Adrià

CN SANT ADRIÀ

25

Sant Adrià Besós

05/04/2020

12ª- A

19è Open Màsters de Fons

CN MATARÓ

50

Mataró

09/05/2020

13ª- A

VI Open Aquamàsters

CN AQUAMASTERS

25

Granollers

16/05/2020

14ª- B

XXII Torneig màsters de Girona

GE I EG

50

Girona

31/05/2020

15ª-A

XVIX Trofeu Terrassa Estils Masters

CN TERRASSA

50

Terrassa

XX/06/2020

16ª-A

V Trofeu Màster CN L´Hospitalet

CN L´HOSPITALET

50

L´Hospitalet Llobr.

25
50

Lloc

4. PARTICIPACIÓ
Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència de la Federació Catalana de Natació, per
l’estament de màsters i especialitat de natació en vigor per la temporada 2019/2020.
La participació en algunes proves poden estar subjectes a l´acreditació de marques mínimes o/i a
limitació de nº de sèries o/i participants. Les marques mínimes o/i limitacions les fixarà cada
organitzador. (S´haurà de fer constar al reglament de la competició).
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5. INSCRIPCIÓ
Els clubs faran les inscripcions dels seus nedadors/es únicament a través de la plataforma LEVERADE i
les faran arribar a cada club organitzador.
Seran vàlids com a temps d’inscripció la millor marca obtinguda en cada prova per cada participant,
en competicions oficials a partir del dia 1 de Gener de 2017 i fins el diumenge abans de cada
competició.
Per la inscripció en proves subjectes a l’obtenció de marques mínimes s’estableix el mateix període
de validesa que en la resta de proves.
En totes les proves de 200, 400, 800 i 1500 m els clubs realitzaran les inscripcions dels seus nedadors
a la prova del gènere de cada participant o a la prova mixta en funció del que hagi decidit cada
organitzador. (S´haurà de fer constar al reglament de la competició).
A les proves on hi hagin participants sense marca oficial acreditada (59:59.59), els clubs han fer la
inscripció amb un temps estimat. Els temps estimats seran enviats únicament a la secretaria
esportiva de cada club organitzador, en el cos d’un e-mail. Es detallarà nom i cognoms del
participant, any naixement, prova/es i temps d’inscripció.
No s’acceptaran inscripcions sense temps d’inscripció en cap prova.
OBERTURA D´INSCRIPCIONS
Les inscripcions s´obriran 30 dies abans de la data de cada competició.
TANCAMENT D´INSCRIPCIONS
Per totes les competicions, el tancament de la inscripció serà el dilluns o en cas de ser festiu, el
primer dia laborable de la setmana de celebració de la competició a les 18:00 hores.
PERIODE LLISTATS PROVISIONALS D´INSCRIPCIÓ
El club organitzador enviarà el Llistats provisionals d’inscrits per prova a la secretaria de màsters de la
FCN com a molt tard el dia següent al tancament de les inscripcions a les 10:00 hores.
Aquest període de provisionalitat s’extendrà fins dimecres de la setmana de la competició fins les
18:00 hores. Dins d’aquest període els clubs podran fer reclamacions o/i entregar baixes de les
inscripcions ja fetes. No es podran fer canvis de proves ni afegir-ne de noves a participants que
estiguin prèviament inscrits al tancament d’inscripcions.
La FCN publicarà al seu web (www.aquatics.cat) a l´apartat reservat a cada competició la informació
dels llistats provisionals d´incrits per la competició.
Només s’acceptaran inscripcions fora de termini de nous participants sempre que el club
organitzador ho veu adient.
A les dues últimes etapes del circuit, els clubs organitzadors no acceptaran inscripcions de nous
nedadors no inscrits abans del tancament del període d´inscripció, encara que sigui dins del període
provisional dels llistats provisionals d´inscripció.

PERIODE LLISTATS OFICIALS D´INSCRIPCIÓ
El club organitzador enviarà els Llistats oficials d’inscrits per prova a la secretaria de màsters de la
FCN com a molt tard a les 10:00 hores de dijous de la setmana de la competició.
La FCN publicarà al seu web (www.aquatics.cat) a l´apartat reservat a cada competició la informació
dels llistats oficials d´inscrits per la competició.
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LLISTATS OFICIALS DE SORTIDA
El Club organitzador enviarà el sumari oficial de participants, instruccions tècniques per la
competició, timing i els llistats oficials de sortida a la secretaria de màsters de la FCN abans de les
10:00 hores de l’últim dia laborable anterior a la competició.
No es podran fer noves altes, canvis, baixes, modificar marques, nº sèrie o composicions en els
llistats de sortida dels entregats originalment pel club organitzador als clubs participants.
La FCN publicarà al seu web (www.aquatics.cat) a l´apartat reservat a cada competició la informació
del sumari oficial de participants, llistats oficials d´incrits per prova i els llistats oficials de sortida.
6. FORMULA DE COMPETICIÓ
En cada etapa s’inclourà en una taula ordenada per gènere, categories i cognoms a tots els
participants inscrits, que hagin participat en la competició almenys en una prova encara que
posteriorment hagin estat desqualificats o retirats, sense causar baixa o no presentat.
Només es tindran en compte les marques finals, per tant, no es tindran en compte les marques de
passos intermitjos i/o primeres presses de les proves de relleus.
Es recomana als participants que s’inscriguin en més d’una prova per etapa.
7. RESULTATS
Els clubs organitzadors seran els encarregats d´enviar als clubs participants els resultats de la
competició
Els clubs organitzadors enviaran els resultats a la secretaria de màsters de la FCN
(masters@natacio.cat) com molt tard el primer dia laborable després de la competició, no més tard
de les 16:00 hores.
S´adjuntarà la fitxa tècnica de la competició signada pel jutge àrbitre i el director de competició, la
base de dades de la competició generada amb el suport informàtic MEET MANAGER i resultats en
format .pdf.
8. SISTEMA DE PUNTUACIÓ
S’utilitzarà com a sistema de puntuació la Taula catalana màsters segons els punts atorgats a cada
prova individual i categoria.
Per totes les competicions s’agafen com a referència per la confecció de la Taula catalana màsters
els rècords publicats per FINA de cada prova i categoria en piscina de 25 i 50 metres amb data 1 de
Novembre de 2018.
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9. PUNTUACIÓ
Les etapes es separaran en competicions de tipus A i B en funció del nombre de participants en les
tres últimes temporades.
Per tal d’incentivar la participació en les etapes que es troben fora de la província de Barcelona, les
puntuacions de les marques aconseguides en cadascuna d’elles tindran un bonus addicional quedant
com segueix:
- Etapes tipus A tindran un coeficient bonus de puntuació addicional = Puntuació competició x 1.0.
- Etapes tipus B tindran un coeficient bonus de puntuació addicional. = Puntuació competició x 1.3.
Els participants que siguin desqualificats, retirats o obtinguin un temps considerat fora de control en
alguna prova obtindran la puntuació d’un punt 1. (Aquests tipus d’incidències comptabilitzaran a
efectes de sumar el nº de proves i etapes realitzades dins del circuit).
A les etapes on hi hagin nedadors/es que siguin desqualificats o siguin retirats en alguna prova els hi
serà atorgat 1 punt per tal de comptabilitzar la participació en aquella prova i el nombre d’etapes en
les que haurà participat.
Els participants que causin baixa o no es presentin en alguna prova obtindran la puntuació de 0
punts. (Aquests tipus d’incidència no comptabilitzaran a efecte de sumar el nombre d’etapes
realitzades dins del circuit).
Es farà un informe general de puntuacions ordenat per gènere, nedador/a i categoria ordenades de
major a menor puntuació.
L´informe serà publicat un cop s’hagin oficialitzat els resultats de cada competició.
CATEGORIES +20 ANYS ...+65 ANYS
Una mateixa prova es podrà nedar tants cops com es vulgui sense limitació. Només serà vàlida per la
classificació del circuit la millor puntuació.
CATEGORIES +70 ANYS... + ANYS
Una mateixa prova es podrà nedar tants cops com es vulgui sense limitació.
Les 4 millors puntuacions sense tenir en compte la prova (una mateixa prova pot estar repetida
diverses vegades si es troba entre les 4 més ben puntuades).
Les puntuacions a partir de la cinquena millor puntuada seran puntuades amb 0 punts.

CANVIS DE CATEGORIA
Aquell nedador/a que canviï de categoria el dia 1 de Gener arrossegarà els punts aconseguits en les
etapes anteriors al dia 31 de desembre a la nova categoria (no es re-calcularan els punts acumulats
anteriorment al 31 de desembre segons la nova categoria).
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10. CLASSIFICACIONS
Es farà un informe amb les classificacions provisionals/finals separades per gènere i categoria amb la
suma dels punts acumulats per cada nedador/a segons la Taula catalana màster.
CATEGORIES +20 ANYS ...+65 ANYS
Apareixeran a les classificacions provisionals/finals els nedadors que hagin participat en un mínim del
50% del total de les etapes del CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER-VI TROFEU
FEDERACIÓ dins de la seva categoria (8 etapes) .
Es confeccionaran i actualitzaran les classificacions a partir de que algun/a nedador/a hagi nedat un
almenys 8 etapes. Hi apareixeran les 7 millors proves puntuades (una mateixa prova no pot estar
repetida diverses vegades).

CATEGORIES +70 ANYS... + ANYS
Apareixeran a les classificacions provisionals/finals els/les nedadors/es que hagin participat en un
mínim del 25% del total de les etapes del CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER-VI
TROFEU FEDERACIÓ dins de la seva categoria (4 etapes).
Es confeccionaran i actualitzaran les classificacions a partir que algun/a nedador/a hagi nedat 4
etapes. Hi apareixeran les 4 millors puntuacions (una mateixa prova pot estar repetida diverses
vegades si es troba entre les 4 més ben puntuades).

11. PREMIS
Es lliurarà premi al 1r i 1ª classificat/da de cada categoria (+20, +25,...+95) en el còmput general de
punts segons Taula catalana Màster amb el nº proves millor puntuades que s´estableixi anualment en
funció de la categoria (veure apartat categories).
Si dos o més nedadors/es empatessin en alguna de les classificacions, serà proclamat guanyador/a
qui, en el circuit hagués nedat més vegades la prova en hagués aconseguit la millor puntuació segons
la Taula catalana. Si persisteix l’empat, decidirà la millor marca per Taula catalana.
Els premis seran entregats durant la celebració de la segona jornada del Campionat de Catalunya
“Open” màsters de natació abans de les proves de relleus.
CATEGORIES
CATEGORIES +20 ANYS ...+65 ANYS
Per poder accedir al premi s´haurà d´haver participat en un mínim del 50% del total de les etapes del
CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER-VII TROFEU FEDERACIÓ dins de la seva categoria (8
etapes).
El guanyador/a de cada categoria serà qui obtingui el major número de punts segons la Taula
catalana màster en la suma de les 7 proves millors puntuades amb independència del nº de
competicions en les que s´hagi nedat (entre 8 i 16).
Els punts a partir de la 8a prova més ben puntuada no seran tinguts en compte.
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CATEGORIES +70 ANYS... + ANYS
Per poder accedir al premi s´haurà d´haver participat en un mínim del 25% del total de les etapes del
CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER-VI TROFEU FEDERACIÓ dins de la seva categoria (4
etapes).
El guanyador/a de cada categoria serà qui obtingui el major número de punts segons la Taula
catalana màster en la suma de les 4 millors puntuacions (una mateixa prova pot estar repetida
diversos cops si es troba entre les 4 millors puntuades amb independència del nº de competicions en
les que s´hagi nedat (4 ó més).
Els punts a partir de la 5a millor puntuació no seran tinguts en compte.

El lliurament dels premis de la edició de la temporada 2018/2019 es farà coincidint amb la
celebració de la 2ª etapa de la edició de la temporada 2019/2020. (XXIV Màster AtlèticBarceloneta).
12. RÈCORDS DEL CIRCUIT
S’estableixen rècords del Circuit de Trofeus de natació màsters - Trofeu Federació en totes les proves
individuals en piscina de 25 i 50 metres. Es podran batre rècords en els passos i temps final en totes
totes les proves individuals.
Al finalitzar cada etapa es publicarà al web de la FCN l’actualització de rècords del circuit en piscina
de 25 ó 50 metres. Disponible en el següent enllaç.

http://www.aquatics.cat/masters/natacio/circuit/records

13. JURAT DE LA COMPETICIÓ
Els clubs organitzadors de les competicions de natació s incloses en el Circuit Català de Trofeus de
natació màster sol.licitaran el jurat arbitral únicament a través del portal AIGA fins 20 dies abans del
dia de celebració de la competició.
La composició mínima del jurat actuant en les competicions incloses al Circuit de Trofeus de natació
màsters - Trofeu Federació serà la següent: 1 Jutge àrbitre, 1 Jutge sortides, 1 jutge arribades, 1 jutge
secretaria, 1 cap cronometradors i (3), (4) ó (5) cronometradors en funció dels carrers que disposi la
piscina on es celebri la competició (6, 8 ó 10 carrers).
No es tindran en compte els resultats de les competicions del Circuit Català de Trofeus Natació
Màsters - Trofeu Federació de temps atorgats per cronometradors que no siguin jutges oficials del
Comitè Català d’Àrbitres de la FCN.
14. ALTRES
El Comitè de Màsters de a FCN podrà deixar fora de la puntuació del Circuit les proves que per la seva
naturalesa no s´adaptin a algun tipus de competició. S´autoritzarà a mantenir en el programa de
competició i nedar dins de la competició les proves que quedin excloses de puntuació.
Es recomana seriosament als organitzadors la disponibilitat de servei d´ambulància o metge durant
l´escalfament/competició.

