
 

NORMATIVA TROBADA LOCAL  ESCOLAR DE 
NATACIÓ 2019-20 

 
 
El Patronat Municipal d’Esport de Ripollet organitza la fase local de natació el proper dissabte 
14 de desembre del 2019 a la  Piscina del Patronat Municipal d’’Esports de Ripollet. 
  
 
1. CATEGORIES I EDATS 
 

- Pre-benjamí masculí i femení, nascuts el 2012/13. 
- Benjamí masculí i femení, nascuts el 2010/11. 
- Aleví masculí i femení, nascuts el 2008/09. 
- Infantil masculí i  femení, nascuts el 2006/07. 
- Cadet masculí i femení, nascuts el 2004/2005. 
 
 
2. INSCRIPCIONS 
 

Les inscripcions les tramitaran els monitors de l’escola de natació municipal, tant per als 
alumnes de l’Escola com per als representants de les escoles. Es realitzarà un cronometratge 
previ per a aquells nedadors que vulguin participar i no disposin d’una marca prèvia. Les dates 
i horaris dels cronometratges seran un d’aquets dies a escollir: 25, 26, 27 i 28 de novembre de 
19h a 20h. Els monitors encarregats seran Juan Pedro Bonache i Jose Santos. 
Només es podran inscriure els nens i nenes de les escoles de Ripollet o nens d’altres escoles 
de fora de Ripollet però empadronats a la ciutat. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓ 
 

Tots els participants hauran d’estar en possessió de la llicència de natació dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya tramitada pel Consell Esportiu. 
 
 
4. HORARIS I ESTILS 
 

Escalfament: 9.30 hores. 
Inici de competició: 10 hores. 
 
Els estils són en aquest ordre: papallona,esquena,braça i lliure. 
 
L’ordre de les categories és el següent: 
PBF – PBM – BF – BM – AF – AM – IF – IM – CF - CM 
 
Les distàncies per categoria són :  



 

 
- 25m prebenjamí masc/fem 
- 25m benjamí masc/fem 
- 50m aleví masc/fem 
- 100m infantil masc/fem 
- 100m cadet masc/fem 

 
 
NOTA: L’Organització es reserva el dret de modificar l’horari si ho creu necessari.  
 
5. RECLAMACIONS 

Qualsevol reclamació serà presentada per escrit seguint el procés que indica la normativa 
local vigent. 
 

6. CLASSIFICACIONS 
 

Les classificacions serviran per a determinar la inscripció en la posterior lliga comarcal, no hi 
haurà premis, seguint la filosofia de l’esport escolar local. 
 
7. PARTICIPACIÓ FASES COMARCALS 
 

El nombre de classificats per a la fase comarcal vindrà determinat per la participació a nivell 
local. 
 

 
 

 
-Per a resoldre el que no s’hagi previst les normes presents i convocatòria dels J.E.E.C., 
s’aplicarà el reglament oficial de joc de la Federació Catalana de Natació. 
 
-La inscripció en aquest campionat implica la total acceptació del present reglament. 
 
 
 
 
 
 
 

Ripollet, 6 de Novembre del 2019. 
 

8. IMPORTANT 


