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INCLUSIÓ DE COMPETICIONS EN CALENDARIS OFICIALS F.N.C.V.
Només es consideren marques oficials aquelles obtingudes en competicions que estiguen incloses
en els calendaris oficials de la Federació de Natació Comunitat Valenciana, Real Federació
Espanyola de Natació i en el d’altres Federacions Territorials adscrites a la R.F.E.N.
Els clubs i altres entitats interessades en incloure una competició o trofeu en el calendari, han de
remetre la seua sol.licitud i la normativa de la competició, almenys 30 dies abans de la seua
celebració. Si és acceptada, la Secretaria de la F.N.C.V., la publicarà en el calendari corresponent i
notificat al club o entitat sol.licitant.
La Federació de Natació Comunitat Valenciana, assumirà en totes les competicions incloses en el
calendari oficial, les següents responsabilitats:
1. Abans de la Competició.
a. Publicar la informació del Trofeu en la web de la Federació.
b. Preparar la base de dades per a les inscripcions
c. Rebre les inscripcions.
d. Elaboració de llistats de participants.
e. Elaboració d’ordre d’eixida o sèries
f. Publicació de llistes d’eixides o sèries (segons l’organitzador).
2. Durant la competició.
a. El Delegat Federatiu supervisarà en tot moment el bon funcionament de l’esdeveniment.
b. Instal.lació i maneig de l’equip de cronometratge electrònic (si n’hi haguera).
c. Elaboració de resultats i classificacions.
d. Jurat arbitral. En Natació (mínim) format per:
- Un Jutge àrbitre.
- Dos Jutges d’Eixides. Fan de Jutges de Carrera.
- Un cap de cronos.
- Una persona en cambra d’eixides
- Un Cronometrador per carrer.
- Una persona en secretaria.
- Un locutor (el pot facilitar el club)
3. Després de la competició:
a. Publicar els resultats en la Web Oficial.
b. Enviar els resultats a la R.F.E.N.
c. Inclusió de marques en la base de dades de la F.N.C.V.
En cap cas la F.N.C.V., es farà responsable dels anteriors compromisos si per la seua part l’entitat
organitzadora ha incomplit algun dels aspectes determinats en aquesta circular.
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L’entitat solicitant, es compromet a complir i acceptar els següentes requisits:
1. Nomenar una persona del club, que farà les funcions d’enllaç amb el Director Tècnic de
Competició i el delegat Federatiu que serà l’únic interlocutor en tot moment amb la Federació,
treballant en coordinació amb aquesta per al bon desenvolupament de la competició, des de la
seua inclusió en el calendari fins a la finalització d’aquest. Aquesta persona haurà de tindre
amplis coneixements tant de la normativa específica de la competició com dels reglaments
generals i tècnics de la Federació.
2. Elaborar i remetre a la seua Delegació Territorial i la F.N.C.V., còpia del reglament de la
competició (fitxer de text, informàtic), en el moment de formalitzar la seua sol.licitud d’inclusió.
Aquest reglament, haurà de contindre i respectar els següents continguts mínims.
- Data de celebració: Prevaldran les competicions federatives.
- Ordre de proves: haurà de seguir un programa coherent.
- El programa de proves establit en el reglament de competició i aprovat per la federació, serà
inamovible en el moment de realitzar el Trofeu. No podent-se, durant el transcurs d’aquest,
canviar l’ordre de proves ni augmentar-se el mateix.
- Categories: Les categories hauran de coincidir amb les oficials determinades per la
normativa F.N.C.V.
- Duració: s’establirà una norma en les inscripcions per a evitar duracions majors a tres hores
per sessió.
- No es permetran canvis en el trofeu durant la competició.
- Data de creació i/o modificació del document.
3. Complir amb els terminis habituals, o amb els quals marque la normativa especifica de la
competició, en tot el referent a quotes, inscripcions i publicacions.
4. Tots els participants hauran d’estar en possessió de corresponent llicència federativa.
5. Hauran de participar un mínim de tres clubs.
6. L’entitat organitzadora haurà d’abonar a la F.N.C.V. una quota de 40 euros per sessió, en
concepte de gestió d’inscripcions i resultats.
7. La Federació podrà cancel.lar la celebració de la competició, quan l’entitat organitzadora no
complisca amb la present normativa o amb la de la pròpia competició, que haurà de respondre a
la de la F.N.C.V.
8. L’entitat organitzadora haurà de comptar almenys amb un socorrista durant l’horari de calfament
i competició. I tindre previst un nombre de telèfon per a serveis sanitaris d’assistència urgent.
9. Marcador Electrònic: A petició de l’entitat organitzadora s’estudiaria la possibilitat de portar
l’equip de cronometratge electrònic. En aquest cas l’entitat organitzadora abonaria a la F.N.C.V.
els costos derivats de la seua utilització (assegurança, transport, personal, etc.).
10. L’entitat organitzadora abonarà l’import total que corresponga en funció dels serveis prestats per
la F.N.C.V.
11. Es podrà repercutir entre els clubs participants les despeses arbitrals, i/o de cronometratge
electrònic, seguint la normativa F.N.C.V. sobre repartiment de les despeses arbitrals.
12. L’entitat organitzadora podrà establir una normativa econòmica quant a quotes, terminis i
mètode de pagament que haurà de ser aprovada per la Federació juntament amb la resta de
normes de la competició.

