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Natació 
Data: Diumenge 2 de maig de 2021 

Lloc: Club Natació Barcelona.  

Pg. De Joan Borbó 93 , Barcelona 

Horari: de 14.00 a 19.30h 

Organització : Universitat de Barcelona, per delegació de l’ECU. 

Direcció tecnica, gestió  i arbitratge: CN Barcelona i FCN. 

Participants 

Hi poden participar alumnes matriculats durant el curs 2020-2021 de qualsevol 
Universitat catalana o centre adscrit, amb un límit de 3 proves per participant més els 
relleus 4 x 50 estils i 6 x 50 lliures mixt. 

Inscripcions 

Per formalitzar la inscripció caldrà inscriure’s al Servei d’Esports de la pròpia Universitat 
abans del dimecres 21 d’ abril a les 14h.  Els serveis ho trametran a la UB abans de les 
15h d'aquell mateix dia.

Tanmateix aquells participants amb llicència federativa s’hauran d’inscriure també a 
través del seu club mitjançant la plataforma de la Federació Catalana de 
Natació( LEVERADE).  

*Relleus: Les universitats inscriuran els seus equips de relleus i, durant el període de 
control de participants, cada universitat confirmarà els seus integrants de relleu. Tots els 
nedadors/es d’un equip de relleu seran membres de la mateixa Universitat. No s’admetran 
equips formats per nedadors/es de diferents universitats. Un cop confirmats els
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components, no s’admetran canvis en la configuració dels equips de relleus. 

Delegats/es d’Universitats 

Per el correcte desenvolupament del Campionat serà obligatòria la designació prèvia per 
part de cada Universitat d’un Delegat/da que actuarà com a Representant Oficial de la 
Universitat i serà l’únic interlocutor vàlid amb l’organització durant el decurs del 
Campionat. En cap cas s’admetrà cap consulta, queixa o reclamació que no hagi estat 
formulada pel Representant Oficial de la Universitat. 

El Delegat/da haurà d’estar present a la Piscina del C.N. Barcelona durant tot el 
desenvolupament del Campionat, inclòs el lliurament de medalles final. 

Horari 
 

14:00h – Arribada i acreditació dels participants. 
14.45h – Inici de l’escalfament. 
16.00h – Inici del Campionat. 

Acreditacions 

A partir de les 14:00h es podran fer les acreditacions a l’entrada de la instal·lació, aquesta 
acreditació és farà un sol cop per Universitat, i amb un sol Responsable per Universitat. Els 
nedadors de cada universitat entraran a la instal·lació tots junts, per Universitat i amb el 
seu Responsable. Per tal d’evitar aglomeracions en aquesta entrada, 
l’organització, indicarà amb anterioritat, l’hora exacta en la que cada universitat 
accedirà a la instal·lació. 

Tots/es els/les participants hauran de confirmar obligatòriament la seva participació a 
la Secretaria de Competició entre les 14:00h i les 14:45h. Un nedador/a podrà ser exclòs 
de participar en una o vàries proves en el cas que, havent confirmat la seva participació no 
participi sense aportar una raó vàlida. 
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Normativa i Sistema de competició 
 

La competició es desenvoluparà en una sola sessió en piscina de 25 metres i 
cronometratge manual. Totes les proves individuals es realitzaran pel sistema de contra 
rellotge. Si una prova no té més de 5 participants inscrits/es el dia 19 d’ abril a les 15:00h, 
el comitè organitzador podrà eliminar aquella prova del programa. Només es disputaran 
les proves on hi hagin, com a mínim dues persones acreditades al tancament del control. 
  

L’organització es reserva la possibilitat de modificar o agrupar sèries per afavorir el 
desenvolupament de la competició. La composició de les sèries de les proves de relleus es 
farà per rànquing en funció de la classificació obtinguda en el curs 2019-20. En el relleu 
6x50 lliures mixt, l’ordre de sortida serà lliure, amb una composició sempre de 3 homes i 
3 dones.  

 

El campionat es desenvoluparà sota la supervisió d’un Jutge Àrbitre, que serà l’autoritat 
en quan a decisions tècniques es refereix. El Comitè Organitzador garanteix un mínim de 
jutges titulats per al correcte desenvolupament de les proves. 
 

Classificacions i premis 
El Campionat de Catalunya Universitari de Natació 2021  donarà les següents 
classificacions i premis: 

 Individual: Medalla als tres primers classificats / a les tres primeres classificades 
de cada prova 

 Universitats: Trofeu a les tres primeres universitats classificades 

 Samarreta ECU 2021  a tots els participants. 
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Puntuació per Universitats 
S’establirà una classificació per Universitats, obtinguda a partir dels punts obtinguts en la 
classificació masculina i femenina i els relleus. 
Cada Universitat tindrà dret a la puntuació d’un nedador / d’una nedadora per prova, el 
millor classificat / la millor classificada per prova. 
Així mateix només puntuarà un únic equip de relleus per Universitat. 

 La puntuació per les proves individuals serà de: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1 punts. 

 La puntuació per les proves de relleus masculins, femenins i mixt serà de: 38, 32, 
28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 punts. 

 

En cas d’igualtat de temps en alguna prova, se sumaran els punts a repartir i es dividiran 
entre el número nedadors empatats. El resultat d’aquesta operació atorgarà el número 
de punts a repartir que s’adjudicarà a cada nedador. 
De forma similar es procedirà en el cas que els empatats fossin equips de relleus. 
En cas d’empat a punts en la classificació final es resoldrà la igualtat a favor de la 
Universitat que tingui més primeres posicions. Si continués l’empat es resoldrà la igualtat 
a favor de la Universitat que tingui més segones posicions. En cas de nou empat aquest 
es resoldrà a favor de la Universitat que tingui més terceres posicions...i així 
successivament fins a resoldre l’empat.  
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Ordre de les sèries (en piscina de 25m)  
1. 4 x 50 estils F –  
2. 4 x 50 estils M –  
3. 50 lliures F –  
4. 50 lliures M –  
5. 100 braça F –                    
6. 100 braça M –                  
7. 50 esquena F –                                 
8. 50 esquena M –                                  
9. 100 papallona F – 
10. 100 papallona M – 
11. 400 lliures F -  
12. 200 estils M –  
 

5 minuts de descans + entrega de medalles de les  proves 1-12. 
 

13.  100 esquena F – 
14.  100 esquena M – 
15.  50 braça F – 
16.  50 braça M – 
17.  100 lliures F – 
18.  100 lliures M – 
19.  50 papallona F – 
20.  50 papallona M – 
21.  400 lliures masculí – 
22.  200 estils F – 
23.  6 x 50 lliures mixt – 
 

 5 minuts de descans + entrega proves 13-23 i Podi per Universitats. 
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Assegurança i atenció mèdica 

Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta a la 
Universitat (Assegurança Escolar). Els participants majors de 28 anys, al no estar coberts 
per l’Assegurança Escolar, tenen l’obligació de contractar una assegurança a nivell 
personal. Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la 
representin tinguin la corresponent assegurança. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials 
que poguessin patir participants o espectadors, abans, durant o després de la competició. 

La sola inscripció en aquesta competició comporta la total acceptació del preceptuat en 
aquest document i a les Normes Generals dels CCU 2020-2021. 

PROTOCOL COVID-19 

Accés a les instal·lacions: Estarà restringida a les persones implicades en la competició: 
participants, delegats/des, àrbitres, autoritats i personal de l’organització. 

Els dies previs a la data de la competició s’enviarà a totes les universitats el 
protocol específic d’aquesta i de la pròpia instal·lació amb la distribució de 
carrers, l’espai assignat a les graderies per a les diferents universitats, el flux de 
circulacions i altres mesures complementàries. 

Totes les persones seguiran en tot moment les indicacions normatives del club, la 
federació catalana de natació i/o les de l’ECU, les senyalitzacions així com les que els 
puguin fer verbalment el personal del club i/o de l’organització. Qualsevol alteració de 
l’ordre o incompliment de les indicacions pot implicar l’expulsió de la instal·lació i/o del 
campionat. 
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Caldrà presentar la declaració responsable en entrar a la instal·lació. Es recomana portar-
la ja impresa i complimentada de casa  

https://www.esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/documents/000002.pdf  

L’ús correcte de la mascareta és obligatori en tot moment, excepte pels 
competidors i competidores en el moment de competir. 

L’ús dels vestidors es restringirà en funció de les mesures vigents del Procicat i 
les mormes pròpies del club. Es recomana als participants que vinguin preparats 
per canviar-se a les graderies. 

 
Tota la competició es desenvoluparà a porta tancada i sense presència de públic. 
 
Per facilitar el seguiment, es podrà seguir la competició a través d’streaming, dies 
abans de la celebració informarem de l’enllaç 

https://www.esportuniversitari.cat/clients/esportuniversitari/documents/000002.pdf

