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XI CIRCUIT D’AIGÜES OBERTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1. Condicions de participació.

1.1. El  Circuit  Aigües  Obertes  de  la  Comunitat  Valenciana,  està  regit  pel  Reglament  RFEN
d’Aigües Obertes i pel present reglament.

1.2. Podran  participar  tots  els  esportistes  amb  llicència  federativa  en  vigor  en  la  present
temporada, de qualsevol de les disciplines o estaments de la F.N.C.V.

2. Entitat organizadora i requisits.

2.1. Les  travessies  tindran  com  a  entitat  organitzadora  a  clubs  o  institucions  que  seran
responsables de la preparació, organització i formulació del reglament de cada prova.

2.2. Les entitats organitzadores seran les encarregades de gestionar els  permisos necessaris per
davant  de  les  autoritats  competents  per  al  seu  correcte  desenvolupament  (Conselleria,
autoritats portuàries, confederació hidrogràfica, capitania marítima, etc). Aquests permisos
són imprescindibles per a poder dur a terme la travessia.

2.3. A més, seran les encarregades de vetlar  per la seguretat dels nadadors participants amb els
mitjans i/o suports adequats per a tal fi.

2.4. El lloc de celebració de la travessia haurà de ser en “aigües obertes”, entenent com a tals els
següents llocs: platges, ports, rius, llacs o qualsevol altre recinte no tancat, on l’aigüa estarà
sotmesa a pocs corrents o marees.

2.5. La distància a nadar serà d’almenys 1500 metres.

2.6. Haurà d’haver-hi un contingent mínim de places reservades per a federats. D’existir una
quota per inscripció, s’establirà un preu més econòmic per als federats.

2.7. L’organització facilitarà els mitjans o suports necessaris perquè els àrbitres puguen realitzar
la seua labor de control tècnic de la competició.

2.8. L’organització facilitarà la presència del patrocinador de la FNCV en lloc preferent, que ho
farà de manera gratuïta.

2.9. Es  recomana  als  organitzadors  que  contracten  la  gestió  d’inscripcions,  cronometratge  i
resultats amb una empresa de cronometratge amb xip, per a un millor control de la prova.
També és molt aconsellable muntar una meta flotant.

3. Inscripció de travessies en el calendari del Circuit

3.1. Per  a  inscriure’s,  les  entitats  organitzadores  de  les  travessies  interessades,  hauran  de
sol.licitar-ho per escrit a la F.N.C.V. abans de l’1 d’abril de 2019.

- Acompanyant a aquesta sol.licitud hauran de remetre el seu reglament, en el qual ha de
figurar expressament: data i hora de realització, categories, distàncies a recórrer, premis,
adreça i telèfon de contacte i qualsevol altra informació rellevant de la travessia.

- Així mateix, acompanyaran un compromís formal de compliment de la present normativa
i el Reglament vigent d’Aigües Obertes de la RFEN.

3.2. Una vegada aprovat per la federació, l’organització realitzarà un ingrés de 100 euros en el
compte ES69 3058 2348 41 2720008796, a manera de quota d’inscripció que, quan siga
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procedent (veure 5.2), es descomptarà de les despeses d’arbitratge.  Havent de remetre el
justificant.

3.3. La F.N.C.V. elaborarà un calendari oficial de travessies (les inscrites en el Circuit). Segons
l’ordre de les sol.licituts  rebudes,  no podrà haver-hi coincidència temporal  de travessies
quan les seus es troben a menys de 100 Km de distància, per a afavorir així la participació
dels interessats.

4. Jurat

4.1. El jurat de la prova estarà nomenat pel Comité d’Àrbitres de la FNCV. 

4.2. La seua composició correspondrà amb el  reglamentàriament  establit  per  la  FNCV o, en
defecte d’això, pel de la RFEN. 

4.3. És  competència  del  jurat  la  resolució  de  qualsevol  qüestió  que  aparega  en  el
desenvolupament de la prova.

4.4. La F.N.C.V comunicarà a l’entitat organitzadora l’import de les despeses d’arbitratge, que
haurà d’abonar la setmana anterior al dia de la prova.

5. Resultats

5.1. La setmana posterior a la prova l’organització haurà de remetre a la FNCV els resultats  per
correu electrònic (circuitoaa@fncv.es) en una graella d’EXCEL. La F.N.C.V. remetrà a l’
entitat organitzadora un arxiu d’exemple (on figuraran totes les dades essencials de la prova
i dels participants).

5.2. Aquells organitzadors que entreguen els resultats durant la setmana posterior de la prova
se’ls descomptarà de les despeses d’arbitratge el 100% de la quota d’inscripció. Els que els
entreguen la segona setmana posterior se’ls descomptarà el 50%. I els que ho entreguen més
tard hauran de pagar l’arbitratge integre.

6. Categories oficials del Circuit:

INFANTIL JÚNIOR 1 JÚNIOR 2 SÈNIOR MÀSTER
(Totes, segons RFEN)

MASCULÍ 2004 i 2005 2002 i 2003 2000 i 2001 1995 a 1999 94 i majors

FEMENÍ 2004 i 2005 2002 i 2003 2000 i 2001 1995 a 1999 94 i majors

6.1. La participació en la prova haurà d’estar oberta a les categories oficials establides.

6.2. Les categories han d’ajustar-se a les oficials  de la federació.  Es poden agrupar, però no
dividir. La FNCV haurà d’aprovar la normativa.

6.3. Es podrà agrupar les categories oficials del Circuit en distàncies diferents. Però no es podrà
dividir cap de les categories oficials en dues o més distàncies.

7. Puntuació.

7.1. Per a  poder  puntuar en el Circuit, el nadador haurà de tindre llicència federativa en vigor
per algun club de la Comunitat Valenciana.

7.2. Com a màxim, se sumaran les deu millors classificacions individuals.

7.3. Com a mínim, s’ha de participar en almenys cinc travessies.

mailto:circuitoaa@fncv.es
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7.4. En cada travessia puntuaran els setze primers classificats de cada categoria. Amb la següent
puntuació: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

8. Classificacions.

8.1.  Hi haurà una classificació per a cada categoria, on apareguen tots els que complisquen amb
els requisits per a poder puntuar.

8.2. En cas d’empat final de punts, prevaldrà el que haja obtingut més primers llocs, segons,
tercers, i així successivament fins a resoldre l’empat.

8.3. S’estableixen quatre classificacions per clubs, suma dels punts individuals; Absoluta, fins a
24 anys i Màster, a partir dels 25, les dues en masculina i femenina.

9. Premis.

9.1. La FNCV entregarà  medalles als tres primers classificats de cada categoria.

9.2. Aquest  premi  és  independient  (i  complementari)  dels  quals  establisquen  en  els  seus
reglaments particulars de les respectives organitzacions de les travessies.

9.3. Trofeus als tres primers en cadascuna de les quatre classificacions per club.

9.4. El  lliurament  de  trofeus  es  realitzarà  en  un  acte  especial,  comunicant  amb  la  deguda
antelació data i lloc.


