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DESPESES ARBITRALS EN COMPETICIONS DE NATACIÓ I
NATACIÓ ARTISTICA

1. Les despeses derivades de les distintes competicions es repartiran de la següent manera, un
30% del total entre el nombre de clubs participants i el 70% restant, proporcionalment entre
el nombre d’inscripcions presentades per cada club (independentment dels retirats i no
presentats durant la competició). En aquesta norma no s’inclouen els Campionats
Autonòmics, ni la Copa Autonòmica de Clubs.
2. Tot club inscrit en una Lliga o Circuit haurà de pagar el corresponent 30% (com a club
participant) de cada jornada, encara que no realitze inscripcions en alguna d’elles.
3. En cas de competicions amb limitació de participació aquestes despeses seran repartides
proporcionalment a les inscripcions admeses. Si hagueren inscripcions de clubs no adscrits a
la F.N.C.V. l’import d’aquestes es descomptarà de la despesa total a repartir.
4. BAIXES: Una vegada efectuada la inscripció, si el club dóna de baixa als nadadors inscrits
mitjançant remissió d’escrit a la Secretaria de la Federació abans de les 16 hores del dijous
anterior a la competició, aqueixes inscripcions no es tindran en compte a l’efecte de
distribució de les despeses. Les realitzades amb posterioritat, sí que es comptabilitzaran.
5. NO PRESENTATS: Comporta una sanció de 10 euros per nadador i prova, se’ls
comptabilitzarà com si haguera competit i, a més, el no presentat no podrà nadar cap altra
prova ja siga individual i/o de relleus en la mateixa sessió.
6. Si la retirada fóra motivada per causes alienes als clubs (canvis d’instal.lació, dates o horaris
no comunicats amb la suficient antel.lació), no aplicaria la norma anterior.
7. Per a poder participar en les competicions, els clubs hauran d’estar al corrent de tots el seus
pagaments.
8. Les inscripcions de nadadors becats realitzades pels tècnics en els Centres d’ Especialització
i/o Tecnificació de Natació de la F.N.C.V. no comptabilizaran en el còmput de clubs, aunque
sí en el d’inscripcions, a l’efecte de distribució de les despeses.
9. Drets arbitratge:
Per àrbitre i sessió (fins a 2,5 hores de competició) ................................................26,40 euros
Jutge Àrbitre (fins a 2,5 hores de competició) .........................................................31,00 euros
Coordinació (per fitxa tècnica) ...............................................................................24,00 euros
Increment per cada 15 minuts addicionals ................................................................2,50 euros
Manutenció per àrbitre, varies sessions i distància superior a 20 Km. .........................20 euros
Desplaçament mínim (per àrbitre) ..................................................................................3 euros
Per distancies superiors a 20 Km., per quilòmetre ....................................................0,19 euros
* El nombre de vehicles es calcula dividint el nombre d’àrbitres desplaçats entre quatre.

Per àrbitre desplaçat més de 50 Km. ..............................................................................8 euros
Per àrbitre desplaçat més de 100 Km. ..........................................................................12 euros

