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REGLAMENT DE NATACIÓ 

 
 
1.- PARTICIPANTS 
 
Els nedadors/es podran participar, com a màxim, en dues proves i un relleu. 
 
La competició de relleus és per equips mixtes (dos nois i dues noies) i a la 
primera i tercera posta participaran els nois i a la segona i quarta les noies. 
 
Podran participar, en la competició comarcal, relleus formats per nedadors/es 
de diferents entitats, però no es classificaran per a competició territorial ni 
nacional. 
 
Prebenjamins: Nascuts/des els anys 2010 i 2011. 
Benjamins: Nascuts/des als anys 2008 i 2009. 
Alevins: Nascuts/des als anys 2006 i 2007. 
Infantils: Nascuts/des als anys 2004 i 2005. 
Cadets: Nascuts/des als anys 2002 i 2003. 
 
 
2.- PROVES I DISTÀNCIES 
 
 LLIURES ESQUENA BRAÇA PAPALLONA 
PREBENJAMÍ 25 m -- -- -- 
BENJAMÍ 25 m 25 m 25 m -- 
ALEVÍ 50 m 50 m 50 m 50 m 
INFANTIL 100 m 100 m 100 m 100 m 
CADET 100 m 100 m 100 m 100 m 
 
 
RELLEUS: Benjamí i Aleví: 4x25 m lliures 
               Infantil i Cadet: 4x50 m lliures 
 
En totes les proves es podran efectuar tantes sortides nul·les com sigui 
necessari, sempre i quan no siguin provocades pel mateix nedador/a; si es 
dona aquest cas, el nedador reincident quedarà desqualificat de la prova. 
 
 

 



3.- CALENDARI 
 
Fase Comarcal:  
JORNADA: Dissabte, 26 de maig 
                Seu: Piscines Municipals de Manresa 
                Hora: 17:00 hores 
                Escalfament: 16:30 hores 
  
4.- CRONOMETRATGE DE LA PROVA 
 
L’arbitratge de la prova serà realitzat per jutges designats pel Consell Esportiu 
del Bages. 
 
5.- ORGANITZADORS 
 
Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis en els horaris que 
tècnicament siguin necessaris si les circumstàncies així ho aconsellessin o hi 
obliguessin. 
 
Les entitats organitzadores no es fan responsables dels danys materials i/o 
morals que puguin causar o causar-se els participants i públic assistent. 
 
6.- NECESSITATS PER PARTICIPAR 
 
Realitzar correctament la inscripció dels participants abans del divendres 
11/5/2018 indicant els noms, cognoms i codi del CATSALUT de cadascun dels/ 
de les participants i la prova. 
 
Cada entitat haurà d’abonar al Consell Esportiu del Bages 5,00 € per esportista 
en concepte de participació (excepte aquells nois i noies que ja estiguin 
participant en alguna altra activitat dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 
organitzada pel Consell Esportiu del Bages). 
 
 
7.- ALTRES DISPOSICIONS 
 
En totes les situacions i normes no previstes en aquesta normativa técnica, 
s’aplicarà el que estableixen les directrius de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya (UCEC), l’Annex de la Convocatoria dels JEEC, l’Annex de les 
Directrius dels JEEC i les Normes de Disciplina esportiva dels JEEC. 


