FASE COMARCAL DE NATACIÓ
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
REGLAMENT DE NATACIÓ
1.

CATEGORIES

- Educació primària:
Prebenjamins: Nascuts/des els anys 2011 i 2012.
Benjamins: Nascuts/des als anys 2010 i 2009.
Alevins: Nascuts/des als anys 2008 i 2007.
- Educació Secundària Obligatòria (ESO):
Infantils: Nascuts/des als anys 2006 i 2005.
Cadets: Nascuts/des als anys 2004 i 2003.
Elecció de categoria: els esportistes participaran a la categoria que li correspongui
segons el seu any de naixement.
2.

PROVES I DISTÀNCIES

PREBENJAMÍ 1r-2n primària
BENJAMÍ 3r i 4rt primària
ALEVÍ 5è i 6è primària
INFANTIL 1r i 2n ESO
CADET 3r i 4rt ESO

LLIURES
25 m
25 m
25 m
50 m

ESQUENA
25 m
25 m
25 m
50 m

BRAÇA
25 m
25 m
25 m
50 m

PAPALLONA
---50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

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. DATES I LLOC DE CELEBRACIÓ
JORNADES NATACIÓ
Jornada 1

Jornada 2

Jornada 3

Diumenge, 5 de Maig de 2019

Diumenge, 19 de Maig 2019

Diumenge, 26 de Maig de 2019

Competició individual

Competició individual

Competició per equips

Estils: lliure i papallona

Estils: braça i esquena

Estils: lliure, esquena, braça i
papallona

Seu: Club Natació Sallent

Seu: Piscines Municipals de Manresa

Hora d’inici: 9 hores

Hora d’inici: 10 hores

Escalfament: 8:30 a 9 hores

Escalfament: 9:30 a 10 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
Enviar el full d’inscripció d’esportistes al correu electrònic ceb@ccbages.cat
degudament omplert abans del dimecres anterior a la prova fins les 13 hores i abonar
la quantitat de 11€ per participant (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) al número de compte: ES25 0182 3498
0602 0802 3205 de BBVA fent constar el nom del participant i l’entitat per que hi
participa.

7. GUARDONS
Hi haurà guardons per als 3 primers classificats de cada categoria i sexe.
8. RECLAMACIONS
Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge àrbitre fins a trenta minuts
després d’haver-se fet públics els resultats, dipositant la quantitat de 30,00€ que seran
retornades en cas de fallar-se favorablement.
9. ALTRES DISPOSICIONS
En totes les situacions i normes no previstes en aquesta normativa tècnica, s’aplicarà el
que estableixen les directrius de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC),
l’Annex de la Convocatòria dels JEEC, l’Annex de les Directrius dels JEEC i les Normes
de Disciplina esportiva dels JEEC.

