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REGLAMENT DE COMPETICIÓ 

 
1. LLOC i DATA DE CELEBRACIÓ 

Club Natació Terrassa. 

Avinguda Abat Marcet s/n, Terrassa, Barcelona. 

Dissabte, 16 de febrer de 2019, jornada única per la tarda.  

 
2. ORGANITZACIÓ  

 

L'organització del campionat és a càrrec de la Federació Catalana d’Esports per a 

Cecs, amb la col·laboració de la Federació Esportiva Catalana de Paràlisis Cerebral, 

la Federació Catalana d’Esports per a persones amb Discapacitat Física i el Club 

Natació Terrassa. 

 
3. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS 

 

Per participar cal tenir llicència tramitada per la FCEDF, FCEPC i FCECS. 

 

En cas que vulguin participar nedadors de fora de Catalunya, hauran de tenir 

llicència per la seva respectiva Federació.  

 

També hi podran prendre part nedadors estrangers que tinguin tramitada la 

llicència del país corresponent.  

Cada nedador/a podrà inscriure en un màxim de 4 proves. No es demanaran 

marques mínimes però només es podrà participar en proves a la que ja s'hagi 

acreditat una marca durant les competicions des del 1 de gener de 2018. 
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Els nedadors promeses (S15), podran nedar un màxim de 3 proves. Aquesta 

categoria és només per a esportistes nascuts durant l'any 2004 i posteriors. 

Caldrà, en fer la inscripció, que totes les dades requerides siguin correctament 

aportades (núm. llicència, marques, classificació). En cas contrari la inscripció no 

es considerarà vàlida. 

 

INSCRIPCIONS:  

 Data límit d’inscripció: divendres 1 de febrer a les 13:00h 

Les inscripcions s’han de fer arribar a: secretaria@fcecs.cat  

 
4. COMPETICIÓ 

 
ü Piscina de 50m (homologada).  
ü Es comptarà amb cronòmetre manual.  
ü Els oficials seran àrbitres de la Federació Catalana de Natació.  

El director de competició serà la persona encarregada de prendre les decisions 

tècniques que es produeixin. 

Qualsevol comunicació amb la secretaria de la competició o amb l'organització 

s’haurà de realitzar només pel delegat o entrenador de cada club. 

Les baixes s'han de comunicar fins a mitja hora abans de l'inici de la competició, 

mitjançant el formulari de baixes que estarà disponible a la secretaria. 
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5. SISTEMA DE COMPETICIÓ I PREMIS 

La competició es durà a terme mitjançant el sistema Multi-Disability. 

Les sèries es realitzaran per temps sense tenir en compte la classe de cada 

nedador/a. 

Hi haurà una classificació per prova i per tant un lliurament de medalles per prova 

seguint el següent criteri: 

 

Amb 4 o més participants Or, plata i bronze 

Amb 3 participants Or i plata 

Amb 2 participants Or 

 

Els nedadors promeses (S15) rebran una medalla de participació. 

Trofeu per a la millor nedadora i millor nedador, seguint el sistema de punts de                   

Multi-Disability. En cas d’empat, es valorarà la puntuació de la segona prova i així 

successivament. 

Trofeu Millor Club, per la suma dels punts que aconsegueixin cada nedador dels 

respectius clubs. 

En el cas que hi hagi algun nedador/a sol en una prova, se li donarà medalla en cas 

que faci rècord d’Espanya. 
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6. HORARIS 

Escalfament: 15:00 h. – 15:45 h. 

Competició: 16:00 h. – 18:45 h. 

Lliurament de medalles: 19:00 h. 

 
7. RESPONSABILITAT 

 

Les federacions de FCEDF, FECPC i FCECS no es responsabilitzen dels danys físics o 

d'altre tipus que es puguin produir durant la celebració d'aquest campionat. 

Qualsevol modificació d'aquesta normativa serà notificada als clubs i federacions 

participants, que amb la seva participació accepten el contingut de la circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ORDRE DE PROVES 
 

Nº PROVA PROVA CLASSE 

1 100 m. papallona masculins  S6 - S13 
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2 100 m papallona femenins  S6 - S13 

3 400 m lliures masculins  S6 - S13 

4 400 m lliures femenins  S6 - S13 

5 50 m esquena masculins  S1 - S13 

6 50 m esquena femenins  S1 - S13 

7 50 m braça mixt promoció  S15 

8 100 m lliures masculins  S1 - S13 

9 100 m lliures femenins  S1 - S13 

10 150 m estils masculins  SM1 - SM4 

11 150 m estils femenins  SM1 - SM4 

12 100 m braça masculins  SB1 - SB13 

13 100 m braça femenins  SB1 - SB13 

14 50 m lliures masculins  S1 - S13 

15 50 m lliures femenins  S1 - S13 

16 50 m lliures mixt promoció  S15 

17 100 m esquena masculins  S1 - S13 

18 100 m esquena femenins  S1 - S13 

19 200 m. lliures masculins  S1 - S13 

20 200 m lliures femenins  S1- S13 

21 50 m esquena mixt promoció  S15 

22 50 m papallona masculins  S1 - S13 

23 50 m papallona femenins  S1 - S13 

24 200 m estils masculins  SM5 - SM13 

25 200 m estils femenins  SM5 - SM13 

26 50 m braça masculins  SB1 - SB13 

27 50 m braça femenins  SB1 - SB13 

Lliurament de medalles 

 


