NATACIÓ
NORMATIVA FASE COMARCAL TARRAGONÈS 2018-19
INDIVIDUAL i RELLEUS

1. ORGANITZACIÓ
Aquest curs 2018-19, el Consell Esportiu del Tarragonès, amb la
col·laboració del Club Natació Tàrraco, convoca la Fase Comarcal del
Tarragonès de Natació, individual i relleus, dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, segons la regulació de la convocatòria general del
Tarragonès (https://www.cetarragones.cat/documents/1720848673llibret-activitats-201819.pdf).

2. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
MODALITAT

DATES

HORA

LLOC

INDIVIDUAL
i RELLEUS

13.04.19

09,30 h. Escalfament
10,00 h. Inici competició

Piscina Club
Natació
Tàrraco

DATA LÍMIT
INSCRIPCIÓ
Dimecres
10.04.19
Aplicació
informàtica

PARTICIPACIÓ OBERTA JORNADA FC BAIX PENEDÈS
Tots i totes els participants a la FC del Tarragonès, també podran participar-hi,
segons acord de reciprocitat amb el Consell Esportiu del Baix Penedès, a la jornada
que tenen programada pel 28 d’abril a la Piscina Municipal del Vendrell (11h).
S’enviarà informació oportunament.

3. CATEGORIES
Prebenjamí (11-12), benjamí (09-10), aleví (07-08), infantil (05-06), cadet
(03-04) i juvenil (01-02), tant masculí com femení.
4. PUNTUALITZACIONS TÈCNIQUES
DISTÀNCIES:

prebenjamí i benjamí individual
aleví individual
infantil, cadet i juvenil individual
prebenjamí, benjamí i aleví relleus
infantil, cadet-juvenil relleus

25 m.
50 m.
100 m.
4 x 25 m.
4 x 50 m.

Cada nedador podrà prendre part en un màxim de 3 proves (incloent els
relleus) i serà obligatori participar-hi a l’estil lliure.
Els esportistes de la categoria juvenil participaran amb els de la
categoria cadet, però gaudiran de classificacions separades.
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ORDRE DE PROVES
MODALITATS CATEGORIES
INDIVIDUAL
1r. ESQUENA
2r. BRAÇA
3r. PAPALLONA
4t. LLIURE
RELLEUS

Observacions

1r. Prebenjamí masculí
2n. Prebenjamí femení
3r. Benjamí masculí
4t. Benjamí femení
5è. Aleví masculí
6è. Aleví femení

7è. Infantil masculí
8è. Infantil femení
9è. Cadet i Juvenil
masculí
10è. Cadet i Juvenil
femení

La modalitat de
papallona es
convoca a partir
de la categoria
aleví

1r. Prebenjamí
2n. Benjamí

3r. Aleví
4t. Infantil
5è. Cadet-juvenil

Els relleus
hauran d’estar
formats per 2
nenes i 2 nens

Es lliuraran medalles a cadascuna de les jornades que es convoquin.
5. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
Per poder participar a la Fase Comarcal de NATACIÓ, les persones han
d’estar degudament donades d’alta als JEEC per l’aplicació i amb la llicència
assignada en aquest esport, amb les condicions previstes a la normativa de
tramitació del CET. En cas contrari, tots aquells que no ho estiguin, no
podran participar a la fase comarcal ni se’ls podrà donar cobertura de
l’assegurança esportiva obligatòria.
És necessari que feu les altes al programa amb l’antelació suficient (prèvia
presentació al CET del full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau
d’accés).
Per participar serà requisit imprescindible fer els següents tràmits directament
al nostre programa de gestió esportiva:
1. Entrar a l’aplicació des de la nostra pàgina web www.cetarragones.cat
/àrea privada escoles amb l’usuari i clau d’accés facilitat a cada entitat.
2. Donar d’alta els esportistes al programa de JEEC.
3. Assignar als participants llicència de NATACIÓ (en el cas de que ja
estigui donat d’alta el participant en un altre esport, en l’actual
temporada i per la mateixa entitat, només caldrà assignar la llicència
de l’esport corresponent).
4. Per fer la inscripció de la modalitat individual, des de llicència, cal
clicar la llicència/Nou/Nova inscripció. A la modalitat de relleus,
aquesta temporada es pot fer directament des de l’aplicació. Des de
llicència, cal clicar les llicències del participants que formaran part del
relleu/Nou/Crear conjunt.
Molt important: si una entitat inscriu més d’un relleu en una mateixa
categoria cal indicar A, B, ... en el moment de crear el RELLEU en el
camp NOM per poder-los identificar.
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Amb l’objectiu de facilitar la participació d’aquells nedadors que tinguin
objectivament un nivell bàsic o d’iniciació, aquesta fase comarcal també està
oberta a aquest perfil d’esportistes, encara que tinguin llicència federada i
hagin participat en alguna competició d’àmbit federat.

Per inscriure als equips, a banda del full amb la distribució dels seus
corresponents components, també s’ha de fer la de cada esportista a la
prova a l’aplicació informàtica amb l’apartat específic.
A la fase comarcal no serà necessària presentar la corresponent
llicència. Recordeu que els classificats per a la Fase Territorial del Camp
de Tarragona, sí que serà necessària la seva tramitació física.
6. CONTROL TÈCNIC
El control tècnic de anirà a càrrec de tècnics de les entitats participants.
7. FASE TERRITORIAL i FINAL NACIONAL
La Fase Territorial del Camp de Tarragona, individual i relleus, està
prevista pel 11 de maig de 2019 a l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).
Per a determinar els esportistes del Tarragonès classificats a la Fase
Territorial es computarà la millor marca de les produïdes en la Fase
Comarcal, com també en la participació a la jornada del Vendrell del dia
14 d’abril, que ens ha facilitat el Consell Esportiu del Baix Penedès,
dins la seva convocatòria.
La Final Nacional de Catalunya es celebrarà el cap de setmana del 2
de juny de 2019, a la comarca de l’Anoia (Barcelona).
NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA. Per resoldre el que no estigui previst
en les normes presents, s’aplicarà l’Annex de la convocatòria dels JEEC,
l’Annex de les Directrius dels JEEC i les Normes de disciplina esportiva
dels JEEC.
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