
 

 

 
REGLAMENT DE LES JORNADES DE LLIGA DE NATACIÓ 2021 - 2022 

 
 

1. ORGANITZACIÓ 
 

L’organització de les jornades de competició de natació és a càrrec de les tres 

federacions, acordant-se que les jornades de Lliga Catalana es gestionaran des de 

la FCEDF; el Campionat de Catalunya d’Hivern junt amb el Campionat de Catalunya 

d’Estiu es gestionaran des de la FCECS; i el Gran Premi Diputació de Barcelona es 

gestionarà des de la FECPC.  

 
 

2. DATES i LLOC DE CELEBRACIÓ 
 

 

▪ 28 Novembre a Mataró 

▪ 1ª jornada Lliga Catalana 

▪ CN Mataró 

 

▪ Pendent data seu (Gener-Febrer) 

▪ 2ª jornada Lliga Catalana 

▪ Club pendent 

 

Pendent data seu (Abril) 

▪ 3ª jornada Lliga Catalana 

▪ Club pendent 

 

Pendent data seu (Juny) 

▪ 4ª jornada Lliga Catalana 

▪ Club pendent 

 

 
Nota: poden donar-se canvis de data i seu que, en tot cas, seran comunicats per part de les federacions 

als respectius clubs participants.  

  

 

3. PARTICIPACIÓ 
 

3.1 Per poder participar a les jornades s’ha de tenir llicència vigent a la FCEDF, 

FECPC o FCECS; segons correspongui la discapacitat del/la esportista. Per 

tramitar les llicències caldrà seguir el reglament específic de cada federació. 

Les federacions organitzadores poden denegar la participació en cas que no es 

compleixi aquest requisit.  

 
3.2 Per poder accedir a peu de piscina com a tècnic/auxiliar, s’haurà de tenir la 

corresponent llicència en vigor per alguna de les tres federacions. 

 



 

3.3 Per participar a les jornades no s’hauran d’acreditar marques mínimes però sí 

que es demana als tècnics la NO inscripció d’esportistes que NO tinguin un 

nivell adequat de natació per competir. 

 
3.4 Poden participar esportistes d’altres autonomies, en categoria OPEN, amb 

llicència vigent de la seva autonomia o de la FEDDF, FEDPC o FEDC. També 

podran participar esportistes sense discapacitat amb llicència de la FCN.  

 
3.5 No existeix cap restricció en referència al nombre màxim de proves que un 

nedador pot nedar a cadascuna de les jornades.  

 
3.6 Per participar en categoria promoció no serà necessari haver passat 

classificació funcional mentre que per participar en categoria absoluta en 

qualsevol de les jornades sí que serà necessari haver passat aquesta 

classificació.  

 
3.7 Per la temporada 21/22 les classificacions seran provisionals i 

autonòmiques. Els clubs hauran de sol·licitar-les a les federacions i, en 

funció de la demanda i disponibilitat de l’equip de classificació, s’assignaran 

classificacions durant les jornades de lliga podent-se arribar a organitzar 

classificacions (a decisió federativa) a altres competicions.  

 
3.8 Es formarà un equip de classificadors voluntari format per professionals 

amb experiència contrastada en el sector que es reuniran per consensuar la 

classificació funcional orientativa, provisional i autonòmica de l’esportista.   

 

4. INSCRIPCIONS 
 

4.1 Les federacions informaran, via correu electrònic, la imminència de les jornades 

adjuntant el document d’inscripció. Alhora s’informarà de l’horari, adreça i data 

límit d’inscripció  
 

4.2 S’hauran d’omplir el formulari amb lletra d’impremta i omplint degudament 

totes les dades que es demanen. L’organització pot retornar aquelles 

inscripcions defectuoses o amb manca d’informació demanant la correcció o 

millora del document si no es segueix el punt anterior.  
 

4.3 Les inscripcions es tancaran 15 dies naturals abans de la competició.  
 

4.4 No s’acceptarà cap inscripció que arribi fora del termini establert.  
 

4.5 No s’acceptarà la participació d’esportistes sense llicència de temporada 21/22.   
 

4.6 Les inscripcions s’enviaran via e - mail a l’adreça 

secretariatecnica@esportadaptat.cat  amb còpia a les federacions a les que 

pertanyi el club/esportista. 
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5. SÈRIES i BAIXES 
 

5.1 La FCEDF emetrà les sèries de sortida provisionals entre els dilluns o dimarts 

de la mateixa setmana de competició.  
 

5.2 Els clubs podran informar de les baixes i fer peticions de canvi / correccions fins 

el dimecres previ a la competició enviant un correu a  

secretariatecnica@esportadaptat.cat amb còpia a la secretaria tècnica de les 

federacions a les que pertanyi el club/esportista. Només s’acceptaran canvis o 

correccions que siguin producte d’un error de la pròpia organització. No es 

permetran canvis sobre les inscripcions fetes en el període habilitat a tal efecte. 

 
5.3 La FCEDF emetrà les sèries de sortida definitives els dijous de la mateixa 

setmana de competició. Totes les baixes comunicades fora de termini no 

apareixeran a les llistes de sortida. S’enviarà el fitxer en digital a tots els 

participants i no es farà entrega en paper durant la competició als clubs. 
 

5.4 Fins mitja hora abans de l’inici de competició es podrà informar de les baixes a 

la secretaria de competició. A partir d’aquest moment, les baixes no tramitades 

seran considerades com a “nedador/a no presentat/da”. 

 
6. RESULTATS 

 

6.1 Els resultats estaran disponibles en les webs de les federacions durant la 

setmana següent a la celebració de la competició. S’informarà per correu 

electrònic en el moment que estiguin disponibles. 
 

6.2 Els resultats contemplaran la puntuació dels esportistes mitjançant el sistema 

Multi-Disability on es considera el rècord del món de cada prova, classe i sexe 

com a base del càlcul. 
 

6.3 Les marques tindran caràcter oficial en tant que es tracta d’una competició 

regulada pel Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació. Les 

jornades, i per tant les marques, seran en piscina de 25m i amb crono manual.  

 

7. COMPETICIÓ 
 

7.1 El Delegat o tècnic de club serà l’únic responsable de fer d’interlocutor entre el 

club i la direcció de la competició. 
 

7.2 Els clubs organitzadors facilitaran una persona responsable de la megafonia i 

equip de so (speaker). 
 

7.3 El club que acull la competició haurà de posar a disposició de l’equip arbitral els 

cronòmetres manuals (un per carrer més altres dos cronòmetres de substitució). 

També hauran de facilitar els blocs i fulls pertinents per anotar les marques i 

controlar els resultats de les sèries.  
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7.4 Es contempla la categoria de promoció S15 pels nedadors nascuts l’any 

2007 i posteriors. Aquesta categoria disposarà de proves específiques per 

esportistes novells.  

 
7.5 Els esportistes nascuts l’any 2007 i posteriors decidiran si inscriure’s en 

categoria promoció o bé en categoria absoluta. Sempre s’hauran d’inscriure sota 

el mateix criteri (NO es pot inscriure en una jornada com a promoció i en altre 

com a absolut).  

 
7.6 Es recomana a tots aquells esportistes recollits sota la categoria S15 i que han 

participat amb anterioritat a Campionats d’Espanya Escolars, que nedin en 

categoria absolut per un millor seguiment de l’evolució de l’esportista. 

 
 

 
8. FORMULA DE COMPETICIÓ 

 
8.1 La competició es desenvoluparà segons el reglament de natació Paraswimming, 

anteriorment IPC. Aquesta normativa inclou, entre d’altres, una única sortida per 

cada prova (tant en categoria promoció com en categoria absoluta) en cas que 

l’esportista caigui a l’aigua després de l’ordre arbitral de preparació. 
 

8.2 L’arbitratge serà dut a terme pel Col·legi d’àrbitres de la FCN seguint la 

corresponent normativa arbitral.   
 

8.3 Hi haurà una entrega de premis al finalitzar les Jornades de Lliga. Les 

premiacions s’entregaran a:  

 
- Club amb major participació. 

- Club amb millor nivell mitjà dels nedadors/es. 

- Millor nedador absolut.  

- Millor nedadora absoluta.  

- Nedadors més regulars de promoció (participació com a mínim a 3 de les 4 

jornades). 

 

La classificació de participació per clubs comptabilitzarà el total de nedadors per 

club que participen al sumatori de les jornades (les baixes i no presentacions 

seran contemplades). Pel que fa al millor nivell mitjà de nedadors/es es 

computarà sumant les 3 millors puntuacions de cada club a cada jornada, 

independentment del sexe de l’esportista i considerant només una prova per 

cada esportista.  
 

Respecte a la classificació individual es realitzarà un sumatori dels punts de la 

millor prova de cada nedador/a a cada jornada de manera que, el/la nedador/a 

amb més punts total serà el guanyador.  
 

L’organització decidirà i informarà de la data i lloc del lliurament dels premis.  



 

 

 

9. ACCÉS ALS CAMPIONATS DE CATALUNYA  

 

9.1 Per tal d’optar a la participació al Campionat de Catalunya d’Estiu serà obligatòria 

la participació en, com a mínim, dues competicions prèvies.  
 

9.2 Per aquells esportistes amb doble llicència que justifiquin coincidència de dates 

entre les competicions de la FCN i les Jornades de Lliga s’adaptarà degudament 

el punt anterior.  

 

10. RECLAMACIONS  
  

En aquells casos de reclamació i/o consulta de dubtes seran les àrees tècniques de 

cada federació qui consensuaran una resposta. En casos especials o davant de no 

conformitat amb les decisions de les àrees tècniques serà el Jutge Únic de competició 

l’encarregat de resoldre.   

 

  



 

11. PROGRAMA DE PROVES 

 

JORNADA 1 JORNADA 2 

Nº Prova Nº Prova 

1 50m papallona femenins S1-S13 1 100m lliures mixte promoció S15 

2 50m papallona masculins S1-S13 2 100m lliures masculins S1-S13 

3 25m braça mixte promoció S15 3 100m lliures femenins S1-S13 

4 200m esquena femenins S1-S13 4 50m braça masculins SB1-SB13 

5 200m esquena masculins S1-S13 5 50m braça femenins SB1-SB13 

6 100m braça femenins SB4-SB13 6 50m esquena mixte promoció S15 

7 100m braça masculins SB4-SB13 7 400m lliures masculins S6-S13 

8 100m esquena mixte promocio S15 8 400m lliures femenins S6-S13 

9 50m lliures femenins S1-S13 9 150m estils masculins SM1-SM4 

10 50m lliures masculins S1-S13 10 150m estils femenins SM1-SM4 

11 200m estils femenins SM5-SM13 11 25m lliures mixte promoció S15  

12 200m estils masculins SM5-SM13 12 200m braça masculins SB4-SB13 

13 50m lliures mixtes promoció S15 13 200m braça femenins SB4-SB13 

14 100m esquena femenins S1-S13 14 50m esquena masculins S1-S13 

15 100m esquena masculins S1-S13 15 50m esquena femenins S1-S13 

16 100m estils femenins SM1-SM13 16 50m braça mixte promoció S15 

17 100m estils masculins SM1-SM13 17 100m papallona masculins S5-S13 

18 25m esquena mixte promoció S15 18 100m papallona femenins S5-S13 

19 200m lliures femenins S1-S13 -  

20 200m lliures masculins S1-S13 -  

 

JORNADA 3 JORNADA 4 

Nº  Prova Nº Prova 

1 100m esquena mixte promocio S15 1 100m lliures mixte promoció S15 

2 200m esquena femenins S1-S13 2 100m papallona masculins S5-S13 

3 200m esquena masculins S1-S13 3 100m papallona femenins S5-S13 

4 100m braça femenins SB4-SB13 4 50m esquena masculins S1-S13 

5 100m braça masculins SB4-SB13 5 50m esquena femenins S1-S13 

6 25m braça mixte promoció S15 6 200m braça masculins SB4-SB13 

7 50m lliures femenins S1-S13 7 200m braça femenins SB4-SB13 

8 50m lliures masculins S1-S13 8 50m esquena mixte promoció S15 

9 200m estils femenins SM5-SM13 9 75m estils masculins SM1-SM4 

10 200m estils masculins SM5-SM13 10 75m estils femenins SM1-SM4 

11 100m esquena femenins S1-S13 11 400m lliures masculins S6-S13 

12 100m esquena masculins S1-S13 12 400m lliures femenins S6-S13 

13 50m lliures mixtes promoció S15 13 25m lliures mixte promoció S15 

14 50m papallona femenins S1-S13 14 100m lliures masculins S1-S13 

15 50m papallona masculins S1-S13 15 100m lliures femenins S1-S13 

16 200m lliures femenins S1-S13 16 50m braça masculins SB1-SB13 

17 200m lliures masculins S1-S13 17 50m braça femenins SB1-SB13 

18 25m esquena mixte promoció S15 18 50m braça mixte promoció S15 

- - 19 100m estils masculins SM1-SM13 

- - 20 100m estils femenins SM1-SM13 

 

  



 

 

12. RESPONSABILITATS  
  

La FECPC, FCEDF i la FCECS no es fan responsables dels possibles danys morals 

i/o materials que es puguin ocasionar als participants a les jornades de natació. Així 

mateix, les federacions es reserven el dret a variar qualsevol punt del present 

reglament avisant del mateix amb l’adequada anticipació.   

 

Degut a la pandèmia derivada de la covid-19, hi haurà un protocol sanitari de 

seguretat d’obligat compliment. Aquest protocol, seguirà la normativa covid-19 de la 

FCN aquí, el propi de la FCEDF que es el de FCN amb generalitats pròpies i les 

directrius de la pròpia instal·lació on es porti a terme la competició. 

 

La persona que no accepti i porti a terme els protocols establerts durant les 

competicions de lliga, no podrà accedir a la competició o serà convidat a sortir de la 

instal·lació. 

 

Són moments difícils on es important la col·laboració i responsabilitat de tots. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/11985/Protocol%20competicions%20Represa%20COVID-19/pdf


 

 
FORMULARI SOL·LICITUD CLASSIFICACIÓ 

 
Esport en el qual es sol·licita la classificació:       

 
Dades del sol·licitant 
 

Nom i cognoms o Entitat:       NIF/CIF:       

Domicili a l'efecte de notificacions:      

Població:      CP:       Mobil:       

Correu electrònic:       

 
Exposa 

 
Que ja havent tramitat la llicencia del/dels esportista/es per a la present temporada en la seva 

respectiva federació. 
 

Sol·licita 
 

La classificació del/dels següent/s esportista/es. 
 

Actuant  per si mateix/a |  en representació del /la esportista: 
 

Nom i cognoms:       NIF:       

Domicili a l'efecte de notificacions:      

Població:      CP:       Mobil:       

Correu electrònic:       

 
Actuant  per si mateix/a |  en representació del /la esportista: 
 

Nom i cognoms:       NIF:       

Domicili a l'efecte de notificacions:      

Població:      CP:       Mobil:       

Correu electrònic:       

 
Actuant  per si mateix/a |  en representació del /la esportista: 
 

Nom i cognoms:       NIF:       

Domicili a l'efecte de notificacions:      

Població:      CP:       Mobil:       

Correu electrònic:       

 

En     , a      de       de 20     . 

 

 
 
 

 

(Firma persona sol·licitant) 


