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INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES PERTANYENTS A CLUBS NO
ADSCRITS A LA F.N.C.V.

1. Quan la normativa de la competició no indique el contrari, per als clubs afiliats fora
de la Comunitat Valenciana, la quota d’inscripció és de 3,60 euros per a cada prova
individual i de 7,20 per a les de relleus. I quan la competició es reatlize amb
cronometratge electrònic la quota és de 4,80 i 9,60 respectivament.
2. El pagament s’ingressarà en el compte de CAJAMAR nombre ES69 3058 2348 41
2720008796, indicant en el concepte el nom del club. El comprovant de l’ingrés ha
de presentar-se juntament amb les inscripcions. Si el pagament no es realitza, no
apareixeran en els llistats d’inscripció.
3. Als nadadors se’ls assignarà carrer i sèrie en funció de les seues marques
d’inscripció segons procediment habitual. Sempre que en aqueixa competició no
existisca una limitació de nadadors de clubs no valencians per sèrie i/o prova. En
aquest cas, s’aplicarà la normativa corresponent.
4. En cas de participar en un Campionat Autonòmic, no els correspondrà ni medalles
ni punts, llevat que la normativa indique el contrari.
5. BAIXES: Una vegada efectuada la inscripció, si el club dóna de baixa als nadadors
inscrits, mitjançant remissió d’escrit a la Secretaria de la Federacion abans de les 16
hores del dijous anterior a la competició, podrà sol.licitar la devolució de les quotes
corresponents.
6. NO PRESENTATS: Comporta una sanció de 10 euros per nadador i prova, se’ls
contabilitzarà com si hagueren competit i, a més, el no presentat no podrà nadar cap
altra prova ja siga individual i/o de relleus en la mateixa sessió.
7. Si la retirada fóra motivada per causes alienes als clubs (canvis d’instal.lació, dates
o horaris no comunicats amb la suficient antelació), no s’aplicarà la norma anterior.
8. Per a poder participar en les competicions, els clubs hauran d’estar al corrent de tots
els seus pagaments.

