PROTOCOL SOL·LICITUT DE CLASSIFICACIÓ LLIGA CATALA NATACIÓ ADAPTADA
Per iniciar els tràmits d’una sol·licitud de classificació d’un esportista durant la Lliga Catalana de
Natació Adaptada, s’ha de tenir en compte el següent:
1. Ser un esportista independent o d’un club afiliat a una de les tres federacions d’esport
adaptat:




FCEDF
FECPC
FCECS

2. Estar en possessió de la corresponent llicència federativa per una de les tres
federacions segons correspongui l’origen de la patologia de l’esportista.




D’origen físic
D’origen cerebral
D’origen visual

FCEDF
FECPC
FCECS

* Només en els cassos d’esportistes que poden haver-hi dubtes de si son elegibles o
no, es podrà fer una excepció i classificar sense llicència. No formarà part de la
competició durant la jornada, però desprès de conèixer el seu perfil, podrà tramitar
llicència amb la corresponent federació esportiva (FCEDF, FECPC i FCECS) per formar
part de la competició.
Un cop tenim les llicències actives i en vigor, el procediment de sol·licitud de classificació serà
el següent:
1. El club (o l’esportista si es independent) farà la sol·licitud de classificació a la FCEDF a
secretariatecnica@esportadaptat.cat posant en còpia a la FECPC (fecpc@fecpc.cat) o
a FCECS (gerencia@fcecs.cat) si es un esportista d’una de les altres dos federacions.
Amb la sol·licitud de classificació s’haurà d’adjuntar i/o també especificar en el cos de
missatge, el següent:






Certificat mèdic de discapacitat amb el dictamen de la patologia i afectacions.
Obligatori informe mèdic.
Possibilitat de sol·licitar altres proves depenent la seva patologia.
Anys d’experiència de l’esportista en natació de competició.
Breu descripció de les afectacions motrius aquàtiques més importants que
suposa la discapacitat (per exemple, impossibilitat de realitzar el moviment
complet de peus de braça o de realitzar la rotació completa de l’articulació de
l’espatlla).

2. Un cop rebuda la documentació, la FCEDF contactarà amb la comissió de classificació
perquè estudiïn el perfil del nedador. Desprès el dia de la competició es procedirà a fer
la classificació definitiva de l’esportista per part de l’equip classificador. Des de la
FCEDF es comunicarà la jornada a la qual passarà classificació cada esportista, no
essent a la mateixa jornada per la que s’està tramitant la classificació segons el número
de peticions. Es tindran en compte el número d’esportistes a classificar a cada jornada,
la projecció de l’esportista, l’ordre de petició, etc.

3. El dia de la competició, es convocarà 1h abans de l’inici de la competició a
l’esportista per fer la valoració a l’aigua i obtenir una classificació provisional per
participar a les diferents competicions organitzades per la FCEDF, FECPC i FCECS.
4. Els resultats de les classificacions s’informaran als responsables dels respectius clubs
un cop finalitzada la competició. La nova classificació de l’esportista apareixerà als
resultats oficinals de la competició que seran enviats durant la setmana següent a la
disputa de la competició.

Important!
1. Aquestes classificacions hauran de ser constatades i confirmades en els Campionats
d’Espanya o competicions amb taula de classificació oficial donat son provisionals i
amb validesa a competicions de FCEDF, FECPC i FCECS.
2. Els esportistes nedaran com a SC (sense classificar) fins passar la classificació
esportiva. Un cop passada, s’actualitzaran els resultats amb la classificació esportiva i
els punts obtinguts a les corresponents jornades.
3. No s’acceptaran cap petició de classificació que no passi pel protocol establert:
 Esportista/Club – FCEDF – Classificadors

