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Campionat Comarcal de Natació
Normativa general

1. Categories convocades
Prebenjamina:
Benjamina:
Alevina:
Infantil:
Cadet:

nascuts/des en els anys 2012 i 2013
nascuts/des en els anys 2010 i 2011
nascuts/des en els anys 2008 i 2009
nascuts/des en els anys 2006 i 2007
nascuts/des en els anys 2004 i 2005

2. Condicions de participació
−

Els i Les esportistes s’han d’inscriure a través de l’adreça:
http://inscripcions.ceripolles.cat o bé el mateix dia de la prova, mitja hora
abans de la concentració de participants.

−

Els escolars s’han d’inscriure en la categoria que els correspon pel seu any
de naixement, amb l’excepció següents
a) Nois i noies amb patologies especials, que poden participar en una
categoria inferior prèvia acreditació de la seva situació.

−

Les quotes d’inscripció són:
a.- Inscripcions telemàtiques, fins el dia 17 de desembre – 2 jornades -: 6€
a.- Inscripcions telemàtiques, fins el dia 17 de desembre – 1 jornades -: 4€
b.- Inscripcions el mateix dia la prova – 2 jornades -:
8€
c.- Inscripcions el mateix dia la prova – 1 jornades -:

5€

Les inscripcions telemàtiques s’han d’abonar el primer dia de la
competició. Els participants inscrits anticipadament que no prenguin part
en la primera jornada, hauran de tornar a fer la inscripció per a la segona
jornada i abonar la quota associada.
−

Resten exempt de pagament de la quota d’inscripció els i les esportistes
del Ripollès inscrits en la Lliga Territorial de natació organitzada pels
consells esportius de les comarques de Girona.

3. Modalitats convocades
Es convoca només la modalitat individual, dividida en categories i sexe d’acord
amb el punt número 1 d’aquesta normativa.
Les proves que es convoquen per a cadascuna de les categories són:
Esquena

Braça

Crowl (lliures)

Prebenjamina

25 metres

-----------

25 metres

Benjamina

25 metres

25 metres

25 metres

Alevina

50 metres

50 metres

50 metres

Infantil

100 metres

100 metres

100 metres

Cadet

100 metres

100 metres

100 metres

4. Sistema de competició
a) Número de proves
El campionat constarà de dues jornades, que és realitzaran els dies 19 de
desembre de 2019 i el 2 d’abril de 2020 (dijous).
L’horari de les dues jornades és:
17.15-17.30 h.
Inscripcions de darrera hora
17.30 h.
Concentració dels participants a la recepció de la piscina.
17.45 h.
Escalfament general dels i de les participants.
18.00 h.
Inici de la jornada
19.15 h.
Cloenda de la jornada
19.30 h.
Lliurament de premis – només la darrera jornada b) Sistema de competició
Sèries contra cronòmetre
c) Distribució de les proves per jornada
Esquena
1a jornada (19/12/19)
2a jornada (02/04/20)

X
-

Braça

X

Crowl (lliures)

X
X

5. Classificacions i guardons
S’establirà una única classificació per categoria i sexe que es confeccionarà
sumant els temps assolits pels participants a cadascuna de les proves i estils.
Si un participant té dues marques d’una mateixa prova s’escollirà la millor de les
dues. En els casos que un o una participant no realitzin la prova d’un estil, se li
assignarà la pitjor marca assolida pels participants de la seva categoria i sexe.
Es lliurarà trofeu als tres primers classificats i classificades de cadascuna de les
categories i sexe, i un obsequi de participació a tots els i les escolars que participin
en alguna de les jornades.
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6. Altres aspectes de la competició.
i.

Sortides
Només es podrà fer una sortida nul·la. En cas d’una segona sortida nul·la la
nedadora i el nedador tindrà una penalització de 10”, per a les proves de 25
metres, i de 20” per a les de 50 o més.
En els estils lliure (crowl) i braça la sortida es farà des de fora de l’aigua.

ii.

Arribades
En l’estil de braça, es permetrà l’arribada amb una o dues mans per tocar la
paret. I en el cas d’esquena, es permet fer les darreres dues braçades abans
de l’arribada i/o del gir de cara a la paret.

iii.

Vestimenta i elements externs
Els i Les participants no poden fer servir cap element que faci augmentar la
seva velocitat, la flotabilitat o la resistència a l’aigua duran la cursa (mans o
peus de granota, aletes, etc..).
L’ús de casquet de bany és obligatori i es recomana utilitzar ulleres de natació.

7. Altres dades d’interès
El Consell Esportiu del Ripollès com a organitzador del campionat es reserva el
dret de modificar discrecionalment la normativa del campionat pel propi bé dels
participants i els desenvolupament de les activitats dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya.
Els aspectes no contemplats en aquesta normativa es regirà per les directrius dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya i la normativa tècnica de natació de la Unió
de Consells Esportius de Catalunya (UCEC)

