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REGLES DE NATACIÓ 

 

SW 1. Direcció de les competicions 

 
SW.1.1 El comitè de direcció nomenat per l’òrgan rector, tindrà jurisdicció sobre totes les 

qüestions no assignades per les normes al jutge àrbitre, jutges o altres oficials, i tindrà poder 

per ajornar proves i donar directrius compatibles amb les normes adoptades per dur a terme 

qualsevol prova. 

 
SW 1.2. En els jocs olímpics i campionats del món, el Bureau de la FINA designarà el següent 

nombre mínim d’oficials per el control de les competicions: 

 Jutge Àrbitre (2) 

 Supervisor Sala de Control (1) 

 Jutges d’Estils (4) 

 Jutge de Sortida (2) 

 Caps d’Inspectors de Viratges (2, 1 a cada extrem de la piscina) 

 Inspectors de Viratges (1 a cada extrem de cada carrer) 

 Cap Secretaria (1) 

 Adjunts del Jutge de Sortida (2) 

 Locutor (1). 

 
SW 1.2.1. Per a totes les altres competicions internacionals, l’òrgan rector nomenarà un 

nombre d’oficials igual o menor, que estaran subjectes a l’aprovació de la respectiva 

autoritat regional o internacional quan s’escaigui. 

 
SW 1.2.2. Quan no hi hagi sistema de cronometratge automàtic, haurà de ser designat un 

(1) cap de cronometradors, un (1) cronometrador per carrer i un (1) cronometrador 

addicional. 

 

SW 1.2.3. Quan no hi hagi sistema de cronometratge automàtic i/o cronòmetres digitals, 

serà obligatori un cap de jutges d’arribada i jutges d’arribada. 

 
SW 1.3. La piscina i l’equip tècnic per als jocs olímpics i campionats del món, serà 

inspeccionat i degudament aprovat abans de les competicions de natació pel delegat de la 

FINA, juntament amb un membre del Comitè Tècnic de Natació. 

 
SW 1.4. Si s’utilitza equip de vídeo subaquàtic per a la televisió, aquest equip haurà d’ésser 

operat per control remot i no obstruir la visió o el pas dels nedadors; tampoc no pot canviar 

la configuració de la piscina o tapar els senyals requerits per la FINA. 

. 
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SW 2 Oficials 
 
SW 2.1. Jutge àrbitre 

SW 2.1.1. El jutge àrbitre tindrà ple control i autoritat sobre tots els altres oficials, 

aprovarà les seves tasques i els instruirà respecte a totes les característiques o regles 

especials referents a les competicions. Farà complir totes les normes i decisions de la 

FINA i decidirà totes les qüestions relacionades amb l’encontre, prova o competició, 

l’establiment final de les quals no quedi prevista de manera diferent per les normes. 

 
SW 2.1.2. El jutge àrbitre pot intervenir en qualsevol moment de la competició per 

assegurar-se que s’observen les regles de la FINA i decidirà en totes les protestes 

relacionades amb la competició en curs. 

 

SW 2.1.3. Quan es disposi de jutges d’arribades sense tres (3) cronòmetres (per 

carrer), el jutge àrbitre, quan calgui, determinarà la classificació. Es consultarà el 

sistema automàtic, tal com s’estableix en SW 13, si aquest està disponible i  funciona. 

 

SW 2.1.4. El jutge àrbitre s’assegurarà que tots els oficials necessaris estiguin als seus 

llocs respectius per a dur a terme la competició. Pot nomenar substituts per a oficials 

que absents, incapaços d’actuar o que hagin resultat ineficaços. També pot nomenar 

oficials addicionals, si ho considera necessari. 

 
SW 2.1.5. En començar cada prova, el jutge àrbitre farà un senyal a tots els nedadors 

mitjançant una sèrie de xiulets curts, convidant-los a treure’s la roba, excepte el 

banyador, seguits d’un xiulet llarg que indicarà que han d’ocupar les seves posicions 

al bloc de sortida (o, per a natació d’esquena i relleus estils, que entrin 

immediatament a l’aigua). Un segon xiulet llarg portarà immediatament el nedador 

d’esquena o de relleus estils a la posició de sortida. 

Quan els nedadors i oficials estiguin preparats per a la sortida, el jutge àrbitre farà un 

senyal amb el braç estirat al jutge de sortida, cosa que indicarà que els nedadors es 

troben sota el control del jutge de sortida. El braç estirat romandrà  en aquesta 

posició fins que s’hagi donat la sortida. 

 
SW 2.1.6. Una desqualificació per sortida abans del senyal de sortida ha de ser 

observada i confirmada per ambdós, el jutge de sortides i el jutge àrbitre. 

 

SW 2.1.7 El jutge àrbitre desqualificarà qualsevol nedador per qualsevol altre violació 

de les regles que ell observi personalment. El jutge àrbitre també pot desqualificar 

qualsevol nedador per qualsevulla violació que li sigui denunciada per altre oficial 

autoritzat. Totes les desqualificacions estan subjectes a la decisió del jutge àrbitre. 
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SW 2.2. Supervisor sala de control 

 

SW 2.2.1 Supervisarà l’operació del cronometratge automàtic, incloent la revisió dels 

temps del vídeo oficial de cronometratge. 

 
SW 2.2.2 El supervisor és responsable de controlar els resultats que surten de la 

impressora. 

 
SW 2.2.3 El supervisor és el responsable de supervisar els canvis en els relleus i 

d’informar al jutge àrbitre de les sortides anticipades (detectades per l’aparell 

automàtic). 

 
SW 2.2.4 El supervisor pot utilitzar el vídeo oficial de temps enregistrat per confirmar 

les sortides anticipades. 

 
SW 2.2.5 El supervisor controlarà les baixes després de les eliminatòries i finals, 

introdueix els resultats en els formularis oficials, registra la llista de nous rècords i 

manté, quan cal, les puntuacions. 

 
SW 2.3. Jutge de sortida 

 

SW 2.3.1. El jutge de sortida tindrà ple control sobre els nedadors des del moment 

que el jutge àrbitre els hi cedeix, (SW 2.1.5.), fins que la cursa hagi començat. La 

sortida es donarà d’acord amb SW 4. 

 
SW 2.3.2. El jutge de sortida denunciarà un nedador per endarrerir la sortida, al jutge 

àrbitre, així com per desobeir deliberadament una ordre o per qualsevol altra mala 

conducta que hagi tingut lloc a la sortida, però només el jutge àrbitre pot 

desqualificar un nedador per un endarreriment, desobediència deliberada o mala 

conducta. 

 

SW 2.3.3. El jutge de sortida tindrà poder per a decidir si la sortida és  correcta, 

només estarà subjecta a la decisió del jutge àrbitre. 

 
SW 2.3.4. Quan es comenci una prova, el jutge de sortida s’estarà dret al costat de la piscina a 

uns cinc metres aproximadament de la vora de sortida, des d’on els cronometradors puguin 

veure i/o sentir el senyal de sortida i els nedadors el puguin sentir.
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SW 2.4. Adjunt del jutge de sortida 

 

SW 2.4.1. L’adjunt del jutge de sortida aplegarà tots els nedadors abans de cada 

esdeveniment. 

 
SW 2.4.2. L’adjunt del jutge de sortides informarà al jutge àrbitre de qualsevol 

infracció que apreciï a la indumentària (GR.6) i tanmateix, si el nedador no es 

presenta en ser cridat. 

 
SW.2.5. Cap d’Inspectors de Viratges 

 

SW 2.5.1. El cap d’Inspectors de Viratges s’assegurarà que els Inspectors de Viratges 

compleixen les seves tasques durant la competició. 

 
SW 2.6. Inspectors de Viratges 

 

SW 2.6.1. S’assignarà un Inspector de Viratges a cada carrer i a tots dos extrems de la 

piscina, per assegurar que els nedadors compleixen amb les regles pertinents després 

de la sortida, en cada viratge, i a  l’arribada.   

 
SW 2.6.2. La jurisdicció dels inspectors de viratges  situats a l’extrem de la sortida de 

la piscina comença des del senyal de sortida fins a la finalització de la primera 

braçada, a excepció de l’estil de Braça on aquesta serà en la segona braçada. 

 

SW 2.6.3. Per a cada viratge, la jurisdicció dels Inspectors de viratges és des de l’inici 

de l’ultima braçada fins al toc i finalitzarà amb l’acabament de la primera braçada 

després del viratge, excepte en l’estil de braça on aquesta serà en la segona braçada. 

 

SW 2.6.4 La jurisdicció per als Inspectors de Viratge de l’arribada comença des de 

l’inici de l’última braçada fins al toc.  

 

SW 2.6.5. Quan s’utilitzi un dispositiu d’Esquena, cada inspector situat a l’extrem de 

la sortida haurà d’instal·lar i treure el dispositiu després de la sortida 

 

SW 2.6.6. En les proves individuals de 800 i 1.500 metres, un Inspector de Viratges de 

la zona de sortida o de l’extrem de viratges de la piscina, anotarà el nombre de llargs 

que ha completat el nedador del seu carrer, i el mantindrà informat del nombre de 

llargs que li queden, mostrant el “comptavoltes”. Pot utilitzar-se un equip electrònic 

incloent-hi un marcador (comptavoltes) subaquàtic. 
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SW 2.6.7. En proves individuals de 800 i 1.500 metres, els Inspectors de Viratges 

de l’extrem de sortida, faran una senyal d’avís al nedador del seu carrer quan li faltin  

dos llargs més cinc (5) metres per acabar. El senyal es pot repetir després del viratge 

fins que el nedador arribi a la marca de cinc (5) metres de la surada. El senyal d’avís 

pot ser un xiulet o una campana. 

 

SW 2.6.8. En proves de relleus, els Inspectors de V iratges de l’extrem de 

sortida determinaran si el nedador que surt està en contacte amb el bloc de sortida 

quan el nedador precedent toca la paret de sortida. Quan hi hagi equip automàtic 

per a jutjar les sortides de relleus, es procedirà d’acord amb SW 13.1 . 

 
SW 2.6.9. Els Inspectors de Viratges informaran el Jutge Àrbitre de qualsevol infracció 

que es produeixi per mitjà d’una targeta signada que detallarà la prova, el número de 

carrer i la infracció.  

 
SW 2.7. Jutges d’estil 

 

SW 2.7.1. Els jutges d’estil estaran situats als costats laterals de la piscina. 

 
SW 2.7.2. Tots els jutges d’estil s’asseguraran que s’observin les normes que fan 

referència a l’estil de natació de la prova i observaran els viratges i les arribades, per 

ajudar els Inspectors de Viratges. 

 
SW 2.7.3. Els jutges d’estil denunciaran al Jutge Àrbitre qualsevol infracció,  

anotant-ho en una targeta signada que detallarà la prova, el número de carrer i la 

infracció.  

 

SW 2.8. Cap de cronometradors 

SW.2.8.1. El cap de cronometradors assignarà les posicions dels seients de tots els 

cronometradors i els carrers dels quals són responsables. Es aconsellable que hi hagi 

tres (3) cronometradors per a cada carrer. Si no s’utilitza el sistema de cronometratge 

automàtic, es designaran dos (2) cronometradors addicionals, a qualsevol dels dos se li  

pot  manar que  substitueix un cronometrador si  el cronòmetre d’aquest no s’ha posat 

en marxa o se li ha aturat durant una prova, o si per qualsevol altre motiu no ha 

pogut registrar el temps. Quan s’utilitzin rellotges digitals, el temps final i el lloc es 

determinarà pel temps. 

 
SW 2.8.2. Si només es disposa d’un (1) sol cronometrador per carrer, s’ha de designar 

un cronometrador addicional, per si hi ha un mal funcionament del cronòmetre. A 

més a més, el cap de cronometradors, sempre ha de registrar el temps del guanyador 

de cada sèrie 
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SW 2.8.3. El cap de cronometradors recollirà els fulls que indica els temps registrat 

dels cronometradors de cada carrer i si és necessari inspeccionarà els cronòmetres. 

 

SW 2.8.4. El cap de cronometradors registrarà o verificarà el temps oficial dels fulls 

de cada carrer. 

 
SW 2.9 Cronometradors 

 

SW 2.9.1. Tots els cronometradors prendran el temps aconseguit pel/s nedador/s del 

carrer que els ha estat assignat d’acord amb SW 11.3. Se certificarà la correcció dels 

cronòmetres a satisfacció del comitè de direcció de la competició. 

 
SW 2.9.2. Tots els cronometradors posaran en marxa el seu cronòmetre quan soni el 

senyal de sortida i l’aturaran quan el/s nedador/s del seu carrer hagi/n completat la 

cursa. El cap de cronometradors pot demanar als cronometradors que registrin els 

temps de distàncies intermèdies en les curses de més de 100 metres. 

 
SW 2.9.3. Immediatament després de la cursa, els cronometradors de cada carrer 

anotaran en una targeta els temps que marquen els seus cronòmetres, donaran la 

targeta al cap de cronometradors i, si se’ls demana, presentaran els cronòmetres per 

a una inspecció. Els rellotges es posaran a zero quan els tocs de xiulets curts anunciïn 

la següent cursa. 

 

SW 2.9.4. Si no es fa servir un sistema de vídeo cronometratge, serà necessari 

utilitzar tot l’efectiu de cronometradors fins i tot si es fa servir un equip oficial 

automàtic. 

 

SW 2.10 Cap de jutges d’arribada 

 

SW 2.10.1. El cap de jutges d’arribada assignarà a cada jutge d’arribada la seva 

posició i el lloc que h d’ocupar. 

 

SW 2.10.2. Després de la cursa, el cap de jutges d’arribada, recollirà de cada jutge 

d’arribada els fulls d’arribada signats i establirà el resultat i els llocs, que  seran 

enviats directament al jutge àrbitre. 

 
SW 2.10.3. Quan es faci servir un equip automàtic per a jutjar el final d’una cursa, el 

cap de jutges d’arribada ha d’informar de l’ordre d’arribada registrat per l’equip 

després de cada cursa. 
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SW 2.11 Jutges d’arribada 

 

SW 2.11.1. Els jutges d’arribada estan col·locats en unes plataformes elevades 

alineades amb l’arribada, des d’on, en tot moment, podran veure sense obstacles el 

recorregut i la línia d’arribada, tret del cas que facin funcionar un equip oficial 

automàtic en els carrers que els han estat assignats respectivament, pitjant un botó a 

l’acabament de la cursa. 

 
SW 2.11.2. Després de la cursa, els jutges d’arribada decidiran el lloc dels nedadors i 

n’informaran d’acord amb les instruccions que se’ls han donat. Els jutges d’arribada, 

tret dels que facin funcionar un aparell en què es pitja un botó, no faran de 

cronometradors en la mateixa prova. 

 
SW 2.12 Control de la taula de secretaria 

 
SW 2.12.1. El cap de secretaria és responsable de comprovar els resultats en els 

llistats d’impressora o en els resultats de temps i llocs de cada prova que li passa el 

jutge àrbitre. El cap de secretaria serà testimoni quan el jutge àrbitre signi els 

resultats. 

 
SW 2.12.2. El supervisor controlarà les baixes després de les eliminatòries i finals, 

introdueix els resultats en els formularis oficials, registra la llista de nous rècords i 

manté, quan cal, les puntuacions. 

 
SW 2.13 Decisions dels oficials 

 
SW 2.13.1 Els oficials prendran les seves decisions de manera autònoma i 

independent respecte dels altres, tret que les normes de natació estipulin el contrari. 
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SW 3 Preselecció de sèries, semifinals i finals 

 
Els llocs de sortida per a totes les proves dels jocs olímpics, campionats del món, jocs 

regionals i altres competicions de la FINA es faran per preselecció de la manera següent: 

• Sèries Eliminatòries, Semifinals i finals 

• Sèries Contrarellotge 

Cada competició és regirà per la fórmula de competició particular que a tal efecte es 

reglamenti. 

En les competicions que es disputin per la fórmula de sèries eliminatòries i finals, i en les que 

se s’incloguin semifinals; si existeix una única sèrie, s’haurà de nedar com una final i 

realitzar-la en la jornada de finals. 

En les competicions que es disputin per la fórmula de sèries eliminatòries, semifinals i finals, 

si només existeixen 2 sèries, aquestes en nedaran com a semifinals i es nedarà en la sessió 

corresponent de semifinals. 

En les competicions que es disputin com a semifinals, els classificats per a la final seran els 

nedadors que obtinguin el primer i segon lloc de cada una de les semifinals, i els dos (2) o 

quatre (4) nedadors restants (segons es tracti de piscina de 6 o 8 carrers), seran els millors 

temps següents registrats en ambdues semifinals. Les finals seran ordenades per temps, 

d’acord a la normativa FINA. 

 

SW 3.1. Sèries 
SW 3.1.1. Es presentaran en fulls d’inscripció o on-line, segons el requeriment, els 

millors temps de competició que tots els inscrits han fet en el període de qualificació 

anteriors a la data de tancament d’inscripció, i el comitè de direcció en farà una 

relació per ordre de temps. 

Els nedadors que no presentin els seus temps seran considerats els més lents i seran 

col·locats al final de la llista sense cap temps. La col·locació de nedadors que tinguin 

temps idèntics, o de més d’un nedador sense temps, serà determinada per sorteig. 

Els nedadors seran col·locats en els carrers d’acord amb el procediment explicat més 

endavant a SW 3.1.2. 

Els nedadors seran col·locats en sèries d’acord amb els temps presentats de la 

             manera següent: 

SW 3.1.1.1. Si hi ha una sèrie, ha d’ésser preseleccionada com a final i 

disputada només durant la sessió final. 

 
SW 3.1.1.2. Si hi ha dues sèries, el nedador més ràpid serà preseleccionat a la 

segona sèrie, el següent més ràpid a la primera sèrie, el següent més ràpid a la 

segona sèrie, el següent a la primera sèrie, etc. 
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SW 3.1.1.3. Si hi ha tres sèries, excepte en les proves de 400 m., 800 m. i 1500 

m., el nedador més ràpid serà situat a la tercera sèrie, el següent més ràpid a 

la segona, el següent més ràpid a la primera. El quart nedador més ràpid serà 

situat a la tercera sèrie, el cinquè a la segona sèrie, el sisè més ràpid a la 

primera sèrie, el setè més ràpid a la tercera sèrie, etc. 

 
SW 3.1.1.4. Si hi ha quatre o més sèries, excepte en les proves de 400 m.,  800 

m. i 1500 m., les últimes tres de qualsevol prova es preseleccionaran d’acord 

amb SW 3.1.1.3. anterior. La sèrie que precedeix les últimes tres sèries 

consistirà en els següents nedadors més ràpids; la sèrie que precedeix les  

últimes quatre sèries consistirà en els següents nedadors més ràpids, etc. 

S’assignaran els carrers en ordre descendent dels temps presentats dins de 

cara sèrie, d’acord amb l’esquema explicat més endavant a SW 3.1.2. 

 
SW 3.1.1.5. A les proves de 400 m., 800 m. i 1500 m., les dues últimes sèries 

de la prova s’assignaran per caps de sèrie, segons SW 3.1.1.2. 

 

SW 3.1.2. Menys en les proves de 50 metres en piscines de 50 metres, l’assignació de 

carrers es farà, (tenint en compte que el número 1 o el 0 és a la dreta de la piscina, 

segons la piscina sigui de 8 o 10 carrers, mirant el recorregut des de l’extrem de 

sortida), col·locant el nedador o equip més ràpid en el carrer del centre en  les 

piscines que tinguin un nombre senar de carrers, o en el carrer 3 o 4, respectivament, 

en piscines que tinguin 6 o 8 carrers (quan s’utilitzin piscines de 10 carrers,  el 

nedador es col·locarà al carrer 4 ). El nedador que tingui el següent temps més ràpid 

serà col·locat a la seva esquerra, i després els altres alternativament a la dreta i la 

l’esquerra segons els temps presentats. Als nedadors amb temps idèntics se’ls 

assignaran a sorts les posicions dels carrers seguint l’esquema esmenat. 

 
SW 3.1.3. Quan tinguin lloc proves de 50 metres en piscines de 50 metres, les curses 

es poden disputar, a discreció del comitè de direcció, o bé des de l’extrem de sortida 

habitual fins a l’extrem de viratge, o bé des de l’extrem de viratge fins l’extrem de 

sortida, depenent de factors tals com l’existència d’un equipament automàtic 

adequat, la posició del jutge de sortida, etc. El comitè de direcció hauria d’informar 

els nedadors de la seva decisió abans del començament de la competició. 

Independentment de la direcció en què es disputi la cursa, els nedadors seran 

preseleccionats en els mateixos carrers en què serien preseleccionats si  comencessin 

i acabessin a l’extrem de sortida. 
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SW 3.2. Semifinals i finals 

 
SW 3.2.1. Les sèries semifinals seran assignades segons SW 3.1.1.2. 

 
SW 3.2.2. Quan no calguin sèries preliminars, els carrers seran assignats d’acord amb 

SW 3.1.2. anterior. En el cas que hagin tingut lloc sèries preliminars o semifinals, els 

carrers seran assignats amb SW 3.1.2., però basant-se en el temps aconseguit en 

aquestes sèries. 

 
SW 3.2.3. En el cas que nedadors de la mateixa o de diferent sèrie tinguin registrat 

temps iguals fins a 1/100 de segon per al vuitè/desè o bé per al setzè/vintè lloc 

(depenent de si es fan servir vuit o deu carrers ), es farà un desempat per determinar 

quin nedador té dret a participar a les finals adequades. Aquest desempat tindrà lloc 

després que tots els nedadors que hi ha de prendre part hagin completat la seva 

sèrie, en el moment acordat entre la direcció de la competició i  les parts 

involucrades. Es farà una altra prova de desempat en el cas que es tornin a registrar 

temps idèntics. Si és necessari, i es produeixen temps iguals, se realitzarà una prova 

de desempat per determinar el primer i segon nedador reserva. 

 
SW 3.2.4. En el cas que un o més nedadors siguin baixa d’una prova semifinal o final 

(final A o B), es convocaran reserves per ordre de les seves classificacions a les sèries 

o a les semifinals. 

La prova o proves s’hauran de tornar a preseleccionar i s’hauran de treure fulls 

suplementaris detallant els canvis o substitucions, tal com es prescriu a SW 3.1.2. 

 
SW 3.2.5 A les eliminatòries, semifinals i finals, els nedadors hauran de ser a la sala 

de primera convocatòria amb l’antelació que determini la Direcció de Competició. 

Després de la inspecció passaran a la cambra de sortides.  
 

SW 3.3. En altres competicions es pot fer servir el sistema de sorteig per assignar les 

posicions del carrers. 
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SW 4 Sortida 

 
SW 4.1. En les curses d’estil lliure, braça, papallona i estils individual, la sortida es farà amb 

un salt. Quan el jutge àrbitre faci un toc de xiulet llarg (SW 2.1.5.), els nedadors  es 

col·locaran sobre el bloc de sortida i s’hi quedaran. Quan el jutge de sortides doni l’ordre de 

“preparats”, prendran immediatament la posició de sortida, amb al menys un peu a la part 

anterior dels blocs de sortida. La posició de les mans és indiferent. Quan tots els 

competidors estiguin immòbils, el jutge de sortida donarà el senyal de sortida. 

 
SW 4.2. En les curses d’esquena i de relleus estils, la sortida es farà des de l’aigua. Quan el 

jutge àrbitre faci el primer toc de xiulet llarg, (SW 2.1.5.), els nedadors entraran 

immediatament a l’aigua. Al segon toc de xiulet llarg del jutge àrbitre, es posaran 

immediatament en posició de la sortida (SW6.1.). Quan tots els nedadors hagin pres les 

seves posicions de sortida, el jutge de sortida dirà “preparats”. Quan tots els nedadors 

estiguin immòbils, el jutge de sortida donarà el senyal de sortida. 

 
SW 4.3. En els jocs olímpics, campionats del món i altres proves de la FINA l’ordre de 

“preparats” serà en anglès (take your marks) i la sortida es donarà per múltiples altaveus, 

muntats un a cada bloc de sortida. 

 
SW 4.4. Qualsevol nedador que surti abans que el senyal de sortida s’hagi donat, serà 

desqualificat. Si el senyal de sortida sona abans que es declari la desqualificació, la cursa 

continuarà i el nedador o nedadors seran desqualificats en acabar-se la cursa. Si la 

desqualificació es declara abans del senyal de sortida, el senyal no es donarà, sinó que es 

faran tornar enrere els nedadors restants, i es tornarà a començar el procés de sortida. El 

jutge àrbitre repetirà el procediment de la sortida a partir del xiulet llarg ( el segon per les 

proves d’esquena), segons SW 2.1.5. 

 
SW 5 Estil lliure 

 
SW 5.1. “Estil lliure” vol dir que, en una prova que porti aquest nom, el nedador pot nedar 

en qualsevol estil, excepte en proves d’estils individuals o de relleus estils, en què “estil 

lliure” vol dir qualsevol estil tret d’esquena, braça o papallona. 

 
SW 5.2. En els viratges i en l’arribada el nedador ha de tocar la paret amb qualsevol part del 

cos. 

 

SW 5.3. El nedador haurà de trencar la superfície de l’aigua amb alguna part del seu cos 

durant la cursa, excepte als viratges on li estarà permès romandre completament submergit, 

i en una distància no superior a quinze metres després de cada viratge i de la sortida. En 

aquest punt, el cap ha d’haver trencat la superfície. 

 
SW 6 Esquena 



 
SW 6.1. Abans del senyal de sortida els nedadors s’alinearan a l’aigua de cara a l’extrem de 

sortida, amb les dues mans col·locades en els estreps de sortida. Està prohibit posar-se 

damunt del sobreeixidor, o doblegar els dits dels peus sobre la vora del sobreeixidor. Quan 

s’utilitzi un dispositiu de sortida d’esquena, els dits dels peus han d’estar en contacte amb el 

frontal de la paret o la cara del panell de toc. Està prohibit encorbar els dits sobre la part 

superior del panell de toc. 

 

SW 6.2 Quan soni el senyal de sortida i després del viratge, el nedador s’impulsarà i nedarà 

d’esquena durant tota la cursa, excepte en efectuar un viratge, com s’estableix a SW 6.4. La 

posició normal de l’esquena pot incloure un moviment rotatiu del cos sense arribar als 90 

graus de l’horitzontal. La posició del cap no té importància. 

 
SW 6.3. Durant tota la cursa, alguna part del cos del nedador ha de trencar la superfície de 

l’aigua. És permissible que el nedador resti completament submergit durant el viratge, i en 

una distància màxima de 15 metres desprès de la sortida i cada viratge. En aquest punt el 

cap ha d’haver sortit de l’aigua. 

 
SW 6.4. En executar el gir, cal que qualsevol part del cos del nedador toqui la paret. Durant 

el viratge les espatlles es poden girar més enllà de la vertical del pit, i aleshores es pot fer un 

moviment immediat i continu de tracció amb un braç o un moviment immediat i continu de 

tracció simultani amb els dos braços, per tal de començar el viratge. El  nedador haurà 

d’haver retornat a la posició d’esquena en deixar la paret. 

 
SW 6.5. En finalitzar la carrera el nedador ha de romandre en tot moment en posició 

d’esquena fins a tocar la paret. 

 

SW 7 Braça 

 
SW 7.1. Després de la sortida i de cada viratge, el nedador pot fer una braçada que arribi fins 

a les cames, durant el qual el nedador pot estar totalment submergit. En qualsevol moment 

abans del primer moviment de peus de braça després de la sortida i després de cada viratge 

es permet un sol moviment de peus de papallona. El cap ha de trencar la superfície de l’aigua 

abans que les mans girin endins en la part més ampla de la segona braçada. 

 
SW 7.2. Des de l’inici de la primera braçada després de la sortida i després de cada viratge, el 

cos estarà sobre el pit. No està permès girar sobre l’espatlla en cap moment, excepte en el 

viratge, després de tocar la paret, quan està permès girar de qualsevol manera, sempre que 

el cos estigui sobre el pit al deixar la paret. Des de la sortida i durant tota la cursa el cicle ha 

de ser d’un moviment de braços i un cop de peus, en aquest ordre. Tots els moviments dels 

braços seran simultanis i en el mateix pla horitzontal sense moviments alternats. 
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SW 7.3. Les mans es tiraran endavant juntes des del pit, arran, per sobre o per sota de 

l’aigua. Els colzes han d’estar sota l’aigua, excepte l’última braçada abans del viratge, durant 

el viratge i l’última braçada a l’arribada. Les mans es tiraran enrere arran o per sota de la 

superfície de l’aigua. Excepte en la primera braçada després de la sortida i de cada viratge, 

les mans no arribaran més enrere que la línia dels malucs. 

 
 

SW 7.4. Durant cada cicle complet, alguna part del cap del nedador trencarà la superfície de 

l’aigua. Tots els moviments de les cames seran simultanis i en el mateix pla horitzontal, 

sense moviments alternats. 

 
SW 7.5. Els peus han d’estar girats enfora durant la part propulsava del cop de peu. No són 

permesos els moviments alternatius o de papallona, excepte en el que preveu SW 7.1. És 

permès de trencar la superfície de l’aigua amb els peus, mentre no segueixi un cop 

descendent de peus de papallona . 

 
SW 7.6. A cada viratge i en acabar la cursa, el contacte es farà amb les dues mans  separades 

i simultàniament, arran, per sobre o per sota del nivell de l’aigua. En el darrer cicle de l’estil 

anterior al viratge i a l’arribada, es permet una braçada no seguida d’un cop de peu. El cap es 

pot submergir després de la darrera tracció de braços abans de tocar, sempre que trenqui 

per algun lloc la superfície de l’aigua durant l’últim cicle complet o incomplet que precedeix 

el toc. 

 
SW 8 Papallona 

 
SW 8.1. Des del començament de la primera braçada després de la sortida i després de cada 

viratge, el cos s’ha de mantenir sobre el pit. No es permet girar sobre l’esquena en cap 

moment, excepte en el viratge, després de tocar la paret, on està permès girar de 

qualsevol manera, sempre i quan el cos estigui sobre el pit en deixar la paret. 

 
SW 8.2. Els dos braços s’han de fer anar endavant junts per sobre de l’aigua i s’han de fer 

anar enrere simultàniament per sota de l’aigua durant tota la cursa, subjecte a SW 8.5. 

 
SW 8.3. Els moviments amunt i avall de les cames han de ser simultanis. No cal que les 

cames i els peus estiguin al mateix nivell, però no podran alternar la posició relativa d’un 

amb l’altre. No estan permesos els moviments de peus de braça. 

SW 8.4. A cada viratge i al final de la cursa, el contacte es farà amb les dues mans separades i 

simultàniament, al nivell de l’aigua, per sobre, o per sota. 
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SW 8.5. A la sortida i en els viratges, al nedador se li permet de fer sota l’aigua un o més 

cops de peu i una braçada, que l’han de fer arribar a la superfície. És permissible que el 

nedador resti completament submergit durant la distància màxima de 15 metres després de 

la sortida i de cada viratge. En aquest punt el cap ha d’haver sortit de l’aigua. El nedador ha 

de romandre a la superfície fins el pròxim viratge o fins l’arribada. 

 

SW 9 Natació d’estils 

 
SW 9.1. En proves d’estils individuals, el nedador cobreix els quatre estils de natació en 

l’ordre següent: papallona, esquena, braça i estil lliure. Cada un dels estils haurà de cobrir 

una quarta (1/4) part de la distància. 

 

SW 9.2. En el tram d’estil lliure el nedador ha d’estar sobre el pit, excepte quan executi el 

viratge. El nedador ha de tornar sobre el pit abans de qualsevol batuda de l’estil. 

 

SW 9.3. En les proves de relleus estils, els nedadors cobriran els quatre estils de natació en 

l’ordre següent: esquena, braça, papallona i estil lliure. Cada un dels estils haurà de cobrir 

una quarta (1/4) part de la distància. 

 
SW 9.4. Cada secció (estil), haurà d’acabar d’acord amb les regles aplicables a l’estil 

corresponent. 

 

SW 10 La cursa 

 
SW 10.1. Totes les curses individuals s’hauran de celebrar per sexes separats. 

 
SW 10.2. Un nedador que faci sol el recorregut ha de cobrir tota la distància per classificar- 

se. 

 
SW 10.3. Un nedador ha de romandre i acabar la cursa en el mateix carrer en què l’ha 

començada. 

 
SW 10.4. En totes les proves, un nedador, en fer un viratge, ha de fer contacte físic amb 

l’extrem de la piscina o recorregut. El viratge s’ha de fer des de la paret, i no és permès de 

prendre impuls o de fer un pas sobre el fons de la piscina. 

 
SW 10.5. Un nedador no serà desqualificat per posar-se de peus sobre el fons durant les 

proves d’estil lliure o durant la part d’estil lliure de les proves d’estils, però no pot caminar. 

 
SW 10.6. No està permès estirar-se de les surades. 
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SW 10.7. El fet d’obstruir un altre nedador nedant per un altre carrer o interferint-hi de 

qualsevol altra manera farà que es desqualifiqui l’infractor i, si la falta fos intencionada, el 

jutge àrbitre informarà del fet el membre de la FINA que promou la cursa i el membre de 

FINA del nedador infractor. 

 

SW 10.8. No es permetrà als nedadors de fer servir o de portar cap mecanisme que faci 

augmentar la seva velocitat, flotabilitat o resistència durant la cursa (com per exemple mans 

o peus de granota, aletes, polseres d’energia, substàncies adhesives etc.). Es poden portar 

ulleres de natació. No es permetrà dur cap tipus de cinta adhesiva sobre el cos. 

 
SW 10.9. Qualsevol nedador no inscrit en una cursa que entri a l’aigua mentre s’hi dugui a 

terme una prova, abans que tots els nedadors participants l’hagin completat, serà 

desqualificat de la propera cursa de l’encontre en què estigui programada la seva 

participació. 

 
SW 10.10. Hi haurà quatre nedadors a cada equip de relleus. Es poden nedar relleus mixtes. 

Els relleus mixtes estaran formats per (2) nois i (2) noies. Els temps parcials assolits en 

aquestes proves no poden ser utilitzats com a rècord i/o marca mínima. 

 
SW 10.11. En les proves de relleus, serà desqualificat l’equip d’un nedador que perdi el 

contacte dels peus amb el bloc de sortida abans que el company d’equip precedent toqui la 

paret. 

 
SW 10.12. Qualsevol equip de relleus serà desqualificat d’una cursa si un membre de l’equip, 

que no sigui el nedador designat per fer aquell recorregut, entra a l’aigua quan s’està  duent 

a terme la cursa, abans que tots els nedadors de tots els equips l’hagin acabat. 

 
SW 10.13. Els membres d’un equip de relleus i l’ordre en què competiran han de ser 

nomenats abans de la cursa. Qualsevol membre d’un equip de relleus pot competir en una 

cursa una sola vegada. La composició d’un equip de relleus es pot canviar entre les 

eliminatòries i les finals d’una prova, sempre que aquest estigui integrat per nedadors 

inscrits adequadament per un membre de la FINA per a aquella prova. Nedar en un ordre 

diferent del de la llista, tindrà con a conseqüència la desqualificació. Les substitucions poden 

fer-se únicament amb la certificació d’una emergència mèdica. 

 
SW 10.14. Qualsevol nedador que hagi acabat la seva cursa o la distància que li toca en una 

prova de relleus ha de sortir de la piscina tan ràpidament com pugui, sense obstruir cap altre 

nedador que encara no hagi acabat la cursa. Si no es fa així, el nedador que cometi la falta, o 

el seu equip de relleus, seran desqualificats. 
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SW 10.15. Si una infracció posa en perill les possibilitats d’èxit d’un nedador, el jutge àrbitre 

tindrà poder per permetre-li competir en la pròxima sèrie o, si la infracció tingués lloc en una 

prova final o a l’última sèrie, pot ordenar que aquesta es torni a disputar. 

 

SW 10.16. No és permès la utilització d’un nedador llebre, ni es pot utilitzar cap mecanisme 

ni adoptar cap pla que tingui aquest efecte. 

 

SW 11 Cronometratge 

 
SW 11.1. El funcionament del sistema de cronometratge automàtic estarà sota la supervisió 

d’oficials nomenats. Els temps registrats pel sistema automàtic es faran servir per a 

determinar el guanyador, tots els llocs i els temps aplicables a cada carrer. Els llocs i temps 

així determinats tindran preferència sobre les decisions dels cronometradors. En el cas que 

s’espatlli clarament l’aparell o que el nedador no l’activi, els temps dels cronometradors 

seran declarats oficials (Vegeu SW 13.3.). 

 
SW 11.2. Quan es fa servir un sistema automàtic, els resultats es registraran només fins a 

1/100 de segon. En cas de temps iguals, es concedirà el mateix lloc a tots els nedadors que 

hagin registrat el mateix temps fins a 1/100 de segon. Els temps mostrats en el marcador 

automàtic només mostraran fins a 1/100 de segon. 

 
SW 11.3. Qualsevol mecanisme cronometrador accionat per un oficial serà considerat un 

cronòmetre. Els temps manuals d’aquest tipus han de ser presos per tres cronometradors 

nomenats o aprovats pel membre de la FINA del país en qüestió. Se certificarà la precisió de 

tots els cronòmetres a satisfacció de l’òrgan rector interessat. El cronometratge manual serà 

registrat en centèsimes de segon. En el cas que no es faci servir un sistema automàtic, els 

temps manuals oficials es determinaran de la manera següent: 

 
SW 11.3.1. Si dos dels tres cronòmetres registren el mateix temps i el tercer no hi 

coincideix, els dos temps idèntics seran el temps oficial. 

 
SW 11.3.2. Si cap dels tres cronòmetres coincideix, el cronòmetre que registri el 

temps intermedi serà el temps oficial. 

 
SW 11.3.3. Quan només funcionin dos (2) dels tres (3) cronòmetres, el temps oficial 

serà la mitjana dels dos temps. 

 
SW 11.4. Si un nedador fos desqualificat durant o a continuació d’una prova, la 

desqualificació s’haurà de registrar en els resultats oficials, però no es registrarà ni 

s’anunciarà cap temps ni lloc. 
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SW 11.5. En el cas de desqualificació d’un relleu, els parcials legals fins el moment de la 

desqualificació es registraran en els resultats oficials. 

 
SW 11.6. Tots els passos de 50 i 100 metres seran registrats per a orientació dels nedadors 

durant els relleus i publicats en els resultats oficials. 

 

SW 12 Rècords de món 
SW 12.1. Per als rècords del món en piscina de 50 metres es reconeixeran les distàncies i 

estils següents per als dos sexes: 

- Estil lliure: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metres. 

- Esquena: 50, 100 i 200 metres. 

- Braça: 50, 100 i 200 metres. 

- Papallona: 50, 100 i 200 metres. 

- Estils individual: 200 i 400 metres. 

- Relleus estil lliure: 4x100 i 4x200 metres. 

- Relleus Estils: 4x100 metres. 

- Relleus Mixtes: 4x100 metres estil lliure i 4x100 metres estils. 

 
SW 12.2. Per a rècords del món en piscina de 25 metres, es reconeixeran les distàncies i 

estils següents, per als dos sexes: 

- Estil lliure: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metres. 

- Esquena: 50, 100 i 200 metres. 

- Braça: 50, 100 i 200 metres. 

- Papallona: 50, 100 i 200 metres. 

- Estils individual: 100, 200 i 400 metres. 

- Relleus Estil Lliure: 4x50, 4x100 i x200 metres 

- Relleus Estils: 4x50 i 4x100 metres. 

- Relleus Mixtes: 4x50 metres Estil Lliure i 4x50 metres Estils. 

 
SW 12.3. Els grups d’edat pels rècords del món junior són els mateixos que defineix FINA pel 
campionat del món de natació junior. 
 
SW 12.4. Els membres dels equips de relleus han de ser de la mateixa nacionalitat i sexe. 

 
SW 12.5. Tots els rècords s’han de fer en una competició o bé en una cursa individual contra 

rellotge, disputada en públic i feta saber públicament mitjançant anuncis com a mínim tres 

(3) dies abans que s’hagi de fer l’intent. En el cas de la prova individual contra rellotge que 

hagi estat autoritzada per un Membre (Federació Nacional) com a prova d’assaig dins una 

competició, no caldrà anunciar-lo amb l’antelació de tres dies. 
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SW 12.6. La llargada de cada carrer del recorregut ha de ser certificada per un agrimensor o 

per un altre oficial qualificat, designat o aprovat pel membre de la FINA del país en què es 

trobi. 

 
SW 12.7. On s’utilitza una plataforma mòbil, el recorregut de cada carrer s’ha de confirmar 

a la finalització de cada sessió durant la qual s’hagi aconseguit el temps. 

 
SW 12.8. Els rècords del món seran acceptats només quan els temps siguin registrats per 

un sistema de cronometratge automàtic, o per un sistema de cronometratge semiautomàtic 

en cas de fallida del sistema automàtic. 

 
SW 12.9. Els rècords del món només es podran establir per nedadors que duguin banyadors 

homologats per la FINA. 

 
SW 12.10. Els temps que siguin iguals fins a 1/100 de segon seran reconeguts com a 

rècords iguals i els nedadors que assoleixin aquests temps iguals seran anomenats 

“recordistes conjunts”. Només es presentarà a rècord del món els temps del guanyador 

d’una cursa. En el cas d’un empat en una cursa en què es bati un rècord, cadascun dels 

competidors que ha empatat serà considerat un guanyador. 

 
SW 12.11. Els rècords del món només es podran establir en aigua amb menys 3 gr./litre de 

sal. No es reconeixeran rècords del món en qualsevol tipus d’aigua de mar o oceà. 

 
SW 12.12. El primer nedador d’un relleu, excepte en relleus mixtes, pot sol·licitar una 

homologació de rècord del món. Si el primer nedador d’un equip de relleus completa la seva 

distància en un temps rècord d’acord amb les provisions d’aquesta subsecció, la seva 

actuació no serà anul·lada per cap desqualificació posterior del seu equip de relleus per 

infraccions que hagin tingut lloc després que ell hagi completat la seva distància. 

 
SW 12.13. Un nedador d’una prova individual pot sol·licitar una homologació de rècord del 

món d’una distància intermèdia si ell o el seu entrenador o manager demanen 

específicament al jutge àrbitre que la seva actuació sigui cronometrada especialment, o bé si 

el temps de la distància intermèdia és registrat pel sistema de cronometratge automàtic. 

Aquest nedador ha de completar la distància programada de la prova per a optar a un rècord 

de la distància intermèdia. 

 
SW 12.14. Les sol·licituds d’homologació de rècords del món han de ser fetes en impresos 

oficials de la FINA per l’autoritat responsable del comitè d’organització o de direcció de la 

competició, i  han  de  ser signades per qualsevol representant autoritzat pel  membre de   la 
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FINA del país del nedador, si creu que s’han observat totes les regles, incloent-hi un certificat 

de control antidopatge negatiu (DC 5.3.2). L’imprès de sol·licitud serà lliurat el Secretari 

General de la FINA dins dels 14 dies després de l’actuació. 

 
SW 12.15. La comunicació de consecució d’un rècord del món serà feta provisionalment per 

e-mail o fax al Secretari General de la FINA dins del 7 dies després de la consecució. 

 
SW 12.16. El membre de la FINA del país del nedador ha de donar a conèixer aquesta 

consecució per carta al Secretari General de la FINA per informar-se perquè, si cal, s’asseguri 

que la sol·licitud oficial ha estat lliurada correctament per part de l’autoritat adequada. 

 
SW 12.17. En rebre la sol·licitud oficial, i si creu que la informació que conté la sol·licitud és 

acurada, incloent-hi un certificat de control antidopatge negatiu, el Secretari General de la 

FINA proclamarà el nou rècord del món, procurarà que la informació sigui publicada i que es 

lliurin certificats a les persones les sol·licituds de les quals han estat acceptades. 

 
SW 12.18. Tots els rècords obtinguts durant els jocs olímpics, campionats del món i copes 

del món seran automàticament aprovats. 

 
SW 12.19. Si no s’ha seguit el procediment de SW 12.14., el membre de la FINA del país d’un 

nedador pot fer una sol·licitud d’homologació de rècord del món en el seu defecte. Després 

de la deguda investigació, el Secretari General de la FINA està autoritzat a acceptar aquest 

rècord si la reivindicació ha resultat correcta. 

 
SW 12.20. Si la FINA accepta la sol·licitud d’homologació de rècord del món, el Secretari 

General de la FINA farà arribar un diploma, signat pel President i pel Secretari General, al 

membre de la FINA del país del nedador perquè li sigui lliurat en reconeixement de la seva 

actuació. Es lliurarà un cinquè diploma de rècord del món a tots els membres de la FINA, els 

equips de relleus dels quals hagin establert rècords del món. El membre de la FINA ha de 

conservar aquest certificat. 

 

SW 12.21. En algunes ocasions, FINA pot afegir noves competicions perquè els nedadors 

estableixin Rècords del Món o Rècords del Món Junior. Per aquestes competicions, FINA pot 

establir un temps objectiu; si el nedador aconsegueix un temps inferior al temps objectiu, 

pot ser considerat Rècord del Món o Rècord del Món Junior, sempre que compleixi els 

requeriments establerts en SW 12.  

 

La sol·licitud de qualsevol rècord s’ha d’enviar al Secretari Honorari de la FINA d’acord amb la regla SW 12 de 

la FINA. NOTA: Perquè el rècord sigui aprovat, s’ha d’adjuntar el certificat del negatiu de la prova de dopatge. 
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WORLD RECORD & WORLD JUNIOR RECORD 
APPLICATION FORM DEMANDE D'HOMOLOGATION DE 

RECORD DU MONDE & RECORD DU MONDE JUNIOR 
1. Stroke (freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke or individual medley) 
     Style (Nage libre, dos, papillon, brasse ou quatre nages). ________________________________________________ 
2. Length of event / Distance de l'épreuve. _____________________________________________________________ 
3. Length of course (circle one) / Longueur du bassin (indiquez-en une). 25 metre 50 metre 
4. Name and country of swimmer ________________________________ ____________________________________ 
    Nom et nation du nageur. 
5. Date of Birth * (* please add copy of passport or ID) _________ // _____________ //_________________ 
    Date de Naissance * (* SVP ajouter copie passeport ou CI) Day _ JJ Month _ MM Year _ AA 
6. Relay team names in order of competing // Noms des relayeurs dans l’ordre du relais    DOB / DDN * 

1 ________________________________________________________ _______ // ______ //____________ 
2 ________________________________________________________ _______ // ______ //____________ 
3 ________________________________________________________ _______ // ______ //____________ 
4 ________________________________________________________ _______ // ______ //____________ 

7. Local time and date of race / Heure et date de l'épreuve _________________________________________________ 
8. Time / Temps. ___________________________________________________________________________________ 
9. Manufacturer of Electronic Equipment. 
    Fabricant de l'équipement électronique _______________________________________________________________ 
10. Name of the competition / Nom de la compétition _____________________________________________________ 
11. City at which the race took place and name of pool ____________________________________________________ 
       Ville où l'épreuve a eu lieu et nom de la piscine. 
12. Name of the Federation approving this application. ____________________________________________________ 
       Nom de la fédération qui approuve cette demande. 
13. Was the course measured by a qualified person in accordance with SW 12.5 and SW 12.6 (Print name) 
       Le bassin a-t-il été mesuré par une personne qualifiée en accord avec les règles FINA SW 12.5 et SW 12.6 (Nom) 
      _______________________________________________________________________________________________ 
14. Was the water still? / L'eau du bassin était-elle calme? _________________________________________________ 
15. Was the race in an indoor or outdoor pool? 
       L'épreuve a-t-elle eu lieu dans une piscine couverte ou en plein air? _______________________________________ 
16 Please indicate the following relating to the swimsuit worn by the swimmer(s): 
      Veuillez indiquer l’information suivante pour le maillot de bain (s) porté par le nageur(s)/nageuse(s) 

Manufacturer / Fabricant __________________________________________________________________ 
Model / Modèle __________________________________________________________________________ 

                       FINA reference Number / Numéro de référence de la FINA________________________________________ 
17. Has the swimmer submitted to Doping Control within twenty-four hours after the race?______________________ 
       Le nageur/nageuse a-t-il subi un contrôle de dopage dans les vingt-quatre heures suivant la course? 

Where did the doping control take place? _____________________________________________________ 
Où le contrôle de dopage a eu lieu ? 
Who supervised the Doping Control? (Print name) ______________________________________________ 
Qui a conduit le contrôle de dopage? (Ecrire le nom) 

18. In my opinion all FINA Rules have been met / A mon avis, toutes les règles de la FINA ont été respectées. 
 
       Name of referee:______________________________           __________________________________________ 
       Nom de l'arbitre:                                                                                  Signature of referee (Signature de l'arbitre) 
 
 
=================================================================================================== 
NOTE: World Record & World Junior Record can be established only in fresh water (SW 12.10) / Le Record du Monde & 
Record du Monde Junior peut être établi dans l'eau douce uniquement en accord avec la Règle FINA SW 12.10 // All 
applications must be sent to the FINA Honorary Secretary in accordance with FINA Rule SW 12. / Les demandes 
d'homologation doivent être adressées au Secrétaire Général de la FINA en accord avec la Règle FINA SW 12. // In order 
to have this application approved, a negative doping test certification must be attached (SW 12.13 and DC 5.3.3.2.) / 
Afin de pouvoir approuver cette demande, un certificat de contrôle de dopage négatif doit y être joint (SW 12.13 et DC 
5.3.3.2). 
______________________________________________________________________________________________ 

Enforced from 1st January 2015 
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SW 13 Procediment de cronometratge automàtic 
 

SW 13.1. Quan en qualsevol competició es faci servir un sistema de cronometratge 

automàtic (vegeu FR 4) els llocs i els temps així determinats i les sortides de relleus jutjades 

per aquest sistema tindran preferència sobre els (temps dels) cronometradors i inspectors de 

viratges. 

 
SW 13.2. Quan el sistema automàtic no arribi a registrar el lloc i/o el temps d’un o més 

competidors en una cursa donada: 

 
SW 13.2.1. Es registraran tots els temps i llocs disponibles del sistema automàtic; 

 
SW 13.2.2. Es registraran els temps i llocs humans; 

 
SW 13.2.3. El lloc oficial es determinarà de la manera següent: 

 
SW 13.2.3.1. Un nedador que tingui temps i lloc del sistema automàtic 

conservarà l’ordre relatiu al costat dels altres nedadors que tinguin temps i 

lloc de l’aparell automàtic dins d’aquella cursa; 

SW 13.2.3.2. Un nedador que no tingui lloc del sistema automàtic, però que 

tingui temps del sistema automàtic establirà el seu ordre relatiu mitjançant la 

comparació del seu temps automàtic amb el temps del sistema automàtic dels 

altres nedadors. 

SW 13.2.3.3. Un nedador que no tingui ni lloc ni temps del sistema automàtic 

establirà el seu ordre relatiu pel temps registrat pel sistema semiautomàtic o 

per tres rellotges digitals. 

 
SW 13.3. El temps oficial es determinarà com segueix 

 
SW 13.3.1. El temps oficial de tots els nedadors que tinguin temps del sistema 

automàtic, serà aquest temps. 

 

SW 13.3.2. El temps oficial de tots els nedadors que no tinguin temps del sistema 

automàtic serà el temps humà de tres rellotges digitals o del sistema semiautomàtic. 

 
SW 13.4. Per determinar l’ordre relatiu d’arribada del conjunt de sèries d’una prova, es 

procedirà de la manera següent: 

 
SW 13.4.1. L’ordre relatiu de tots els nedadors serà establert comparant els seus 

temps oficials. 

 
SW 13.4.2. Si el temps oficial d’un nedador està empatat amb el temps oficial d’un o 

més nedadors, tots els nedadors que tinguin aquest temps estaran empatats en el 

seu ordre relatiu d’arribada en aquesta prova. 
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NORMES DE GRUPS D’EDAT – NATACIÓ SWAG1. Les federacions poden adoptar les pròpies 

normes de grups d’edat, utilitzant les regles tècniques de la FINA. 

 

SW 14 Classificació i puntuacions en competicions organitzades per la FCN 
 

SW 14.1.  En les sessions d’eliminatòries, semifinals i finals, les baixes hauran de ser 

comunicades, com a mínim, mitja hora abans de l’inici de la sessió, per escrit, pel Delegat del 

Club, indicant la codificació, segons relació de sèries (número de prova, sèrie, carrer i nom del 

nedador). Al produir-se la baixa en la Final A o B, es passarà a ocupar l’últim lloc de la final 

corresponent. Al produir-se la baixa en un prova contrarellotge es passarà a l’últim lloc sense 

classificació. 

 

SW 14.2. La puntuació per a les proves individuals i pels relleus es publicaran en la 

reglamentació de cada competició. 

 

SW 14.3 Els nedadors de la final A ocuparan els lloc de l’1 al 6 (8 o 10) i els de la final B, els 

següents del 7 al 12 (9 al 16 o 11 al 20). Un nedador de la final B no pot classificar-se per 

davant d’un nedador de la final A, encara que la seva marca sigui millor. 

 

SW 14.4 Els nedadors que siguin desqualificats, es donin de baixa o no es presentin a disputar 

la final A o B, es classificaran en l’últim lloc de la final corresponent, separant-los en dos grups; 

primer els desqualificats i/o retirats, i segon els que s’han donat de baixa i els no presentats, 

obtenint tots ells la mateixa classificació i puntuació. 

 

SW 14.5 Els nedadors que siguin desqualificats, es donin de baixa o no es presentin a disputar 

una competició contrarellotge, es classificaran en l’últim lloc de la prova, no obtenint 

puntuació alguna. 

 

SW 14.6 Per obtenir el dret a una medalla o diploma en les finals, és condició indispensable 

que el nedador participi en la final en la que s’ha classificat i no sigui desqualificat. 
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REGLAMENT ESPORTIU DE COMPETICIONS DE LA F.C.N. 
Articles d’interès per als àrbitres 
ARTICLE 32. Competències i formació de la Comissió de competició. Nomenament àrbitres. 

Cronometratge 

1. La Comissió de la competició estarà facultada per resoldre, en primer lloc, les possibles anomalies 

de la competició. 

2. Els acords de la Comissió de la competició podran ésser recorreguts, amb posterioritat, davant 

el/la Jutge/sa únic/a de la Federació Catalana de Natació. 

3. Comissió de la competició estarà formada per: 

a) El/la director/a de la competició. 

b) Un/a membre de la Federació Catalana de Natació. 

c) Un/a membre del club organitzador. 

d) El /la Jutge/sa àrbitre de la competició. 

e) Un/a representant escollit/a per sorteig entre els/les delegats/des dels equips 

participants. 

4. La Federació Catalana de Natació, mitjançant el Comitè d'àrbitres nomenarà els següents àrbitres 

pel control de la competició: jutge/sa àrbitre, jutge/sa de sortides, dos o dues adjunts/es del/la 

jutge/sa de sortides, quatre Jutges/ses de recorregut i arribades, un/a cronometrador/a per 

carrer, un/a cap de cronometradors, quatre o cinc Jutges/ses de viratges i u n / a  secretari/a, en 

aquells casos en que no hi hagi cronometratge electrònic. En cas de disposar de marcador 

electrònic la composició del jurat seria menor. 

5. Els rècords de Catalunya només seran homologables si es disposa de cronometratge electrònic o 

de tres cronometradors manuals per carrer. 

 
GR 9.2  PROTESTES 
GR 9.2.1 Les protestes són possibles: 

(a) si no s’observen les normes i regles per a la direcció de la competició. 
(b) si altres condicions posen en perill les competicions i/o els  competidors, o 
(c) contra decisions del jutge àrbitre; no obstant això, no es permetrà cap reclamació contra les 

interpretacions i aplicacions efectuades pel Jutge Àrbitre de les reglamentacions tècniques que 
regulen la natació. 

GR 9.2.2 Les protestes s’han de presentar: 
(a) al jutge àrbitre 
(b) per escrit 
(c) exclusivament pel cap o responsable de l’equip 
(d) Amb un dipòsit de XX euros (la quantitat es determinarà anualment) 
(e) Durant els 30 minuts següents a la conclusió de la competició 

 
Si les condicions que causen una potencial protesta es coneixen abans de la competició, la protesta s’ha 
de presentar abans que es doni el senyal de sortida. 
 
GR 9.2.3 El jutge àrbitre estudiarà totes les protestes. Aquest, haurà de donar les raons sobre la seva 
decisió. El cap de l’equip podrà reclamar davant del Comitè de Competició, la decisió de la qual serà 
definitiva. 
GR 9.2.4 Si es rebutja la protesta, el dipòsit es perdrà a favor de l’organisme director de la competició. Si 
la protesta s’accepta, es retornarà el dipòsit.  
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ARTICLE 56. Obligacions dels Clubs 

 
2.6. Posar a disposició de l'equip arbitral un vestuari amb les condicions mínimes següents: 

2.6.1. Tenir una superfície mínima de 2 metres quadrats per àrbitre. 

2.6.2. Ser independents dels equips. 

2.6.3. Ser separats entre dones i homes. 

2.6.4. Han de garantir la seguretat de les pertinences dels àrbitres en la seva absència. 

2.6.5. Tenir els serveis i les dutxes amb aigua calenta a no més de 50 metres i dins de la 

mateixa instal·lació. 

 
La no observació d'alguna d'aquestes normes, implicarà al club infractor l’aplicació de les 

sancions establertes en el Reglament disciplinari. 
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REGLAMENT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES DE LA F.C.N.   Drets i deures 
TÍTOL 3. DRETS I OBLIGACIONS DELS/DE LES ÀRBITRES  

ARTICLE 11. Drets 

Són drets dels/de les àrbitres en actiu: 

a) Assistir lliurament a totes les reunions, competicions i festivals de  Natació, Waterpolo, 

Salts i Natació Sincronitzada que se celebrin a la zona de jurisdicció i organització de 

la Federació Catalana de Natació, presentant el carnet vigent. 

b) Rebre la informació tècnica i necessària per mantenir-se constantment actualitzat/da. 

c) Percebre els imports estipulats per la FCN, pels viatges i estades que precisin per a les 

actuacions oficials a les que siguin designats, així com els drets d’arbitratge. Els drets 

pels viatges es cobraran des del lloc de residència del membre, que serà el que consti a 

la Secretaria del Comitè d’Àrbitres. 

d) Sol·licitar informació i emetre suggeriments i propostes al Comitè d’Àrbitres, sobre 

tots aquells assumptes que afectin l’interès general o el seu particular. 

e) Rebre l’uniforme, distintius i acreditacions establertes pel Comitè d’Àrbitres. 

 
ARTICLE 12. Deures 

Són deures dels àrbitres en actiu: 

a) Abonar les quotes determinades per l'Assemblea General de la FCN. 

b) Tenir la llicència d'àrbitre de la temporada en curs. 

c) Contribuir a les tasques que reglamentàriament corresponguin. 

d) Complir els acords de l'Assemblea general i la Junta directiva de la FCN i els altres que 

emanin del Comitè d’Àrbitres. 

e) Serà obligatori superar els reciclatges de l'especialitat o especialitats que tingui cada 

membre. De no fer-ho en el temps marcat pel Comitè d’Àrbitres, aquest/ta membre no 

serà convocat/da fins aprovar-ne un de proper. 

f) Donar la màxima col·laboració al Comitè d’Àrbitres. 

g) Exercir la seva funció, independentment del càrrec que n’ostenti. 

h) Assistir a les reunions a les que sigui convocat/da. Quan es tracti de reunions tècniques, 

l'assistència serà obligatòria. 

i) Assistir a les competicions per a les quals hagi estat convocat/da oficialment, notificant 

dintre del temps reglamentat a la secretaria del Comitè, la possibilitat o no d’anar-hi. 

La renúncia haurà de ser justificada i notificada amb un mínim de cinc dies naturals 

abans a la celebració del partit o la competició. En el cas d’ésser anomenat/da com  a 

suplent d’una competició, tindrà l’obligació d’informar-se si finalment ha estat 

convocat/da. 

j) Actuar a les competicions per a les que hagi estat convocat/da oficialment havent de 

presentar-se mitja hora abans del començament del partit o la prova. 

k) L'uniforme dels jutges/ses i àrbitres serà el model oficial que aprovi la Junta directiva de 

la Federació Catalana de Natació, a proposta del Comitè d’àrbitres. Serà obligatori en 

totes les actuacions oficials on n’hagin estats convocats. 


