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NORMATIVA GENERAL COMPETICIONS DE NATACIÓ
1. Llevat que el club organitzador, o el que facilita la seu, establisca altres normes (sempre amb l’
aprovació de la Federació), el calfament ha de començar almenys una hora abans que les proves,
sent recomanable obrir les portes de la instal.lació hora i mitja abans. El got de competició ha de
quedar sense nadadors almenys cinc minuts abans del començament de les proves.
2. La distribució de carrers i horaris durant els calfaments l’establirà el club organitzador, o el que
facilita la seu d’una lliga o control.
3. Durant els calfaments no es podrà utilitzar material d’entrenament que poguera danyar a altres
competidors. En general, només es permet l’ús de taula i pull-boy.
4. Només podran utilitzar les piscines disponibles per a calfament i/o recuperació els nadadors
inscrits en la competició corresponent.
5. Els clubs amb nadadors inscrits en les proves de 800 o més metres, hauran d’aportar una persona
per cada nadador inscrit en cada sèrie, per a manejar el contavoltes durant la carrera d’aquest
nadador. De no proporcionar-ho, s’entén que renúncia a aquesta informació.
6. L’entitat organitzadora, d’acord amb la Federació, haurà de definir i delimitar els espais destinats
a públic, participants i organització. D’aquesta manera, tota persona que es trobe en els espais
destinats a participants o organització, haurà d’estar en possessió de la corresponent llicència
federativa.
7. Els clubs hauran de comunicar a la Federació quí serà la persona que actue com a Delegat del
Club durant les competicions mitjançant l’impres corresponent. En els circuits o lligues, es podrà
designar una mateixa persona per a totes les jornades.
8. El delegat serà responsable del bon comportament dels esportistes durant les competicions. Així
com procurar que les accions d’anime als competidors (per presència física, de tipus visual o
acústic, etc.), no entorpisquen la labor dels àrbitres.
9. Qualsevol desperfecte en la instal.lació serà responsabilitat de la persona o persones que l’hagen
ocasionat i hauran de fer-se càrrec del cost de la seua reparació o reposició. De no trobar-se el
culpable, els costos es repartiran entre tots els clubs participants.
10. En els controls provincials, encara que siguen de caràcter obert per a les tres províncies, tindran
preferència en les inscripcions els clubs de la província seu del Control. De manera que si
calguera llevar inscripcions a causa d’una duració excessiva, els nadadors de clubs d’altres
províncies seran els primers a retirar-se.
11. La Federació, dins de la seua capacitat organitzativa de tutela i promoció de la participació, té la
potestat d’inscriure “fora de concurs” a quants nadadors estime oportú en qualsevol de les
competicions que se celebren dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, incloses les
organitzades pels clubs o altres entitats. Les marques obtingudes en aquesta participació seran
oficials a tots els efectes.
12. No s’admeten les marques realitzades en iardes per a inscriure’s en qualsevol de les
competicions de Natació.
13. No s’admeten les marques realitzades en competicions de categoria Màster per a inscriure’s en
les de categoria Absoluta (tenen un reglament diferent).

