NORMATIVA DE LA SECCIÓ DE NATACIÓ 2019/20

1. PREÀMBUL PER NEDADORS EN FORMACIÓ, AIGÜES OBERTES I MÀSTERS.
El present document regula les normes de règim intern així com l’estructura i el
desenvolupament de la secció de natació del Vic- etb. Tots els membres de la secció,
cos tècnic i nedadors/es mantindran en qualsevol activitat que desenvolupin amb el
nom del club les necessàries normes de conducta que promocionen la bona imatge de
l’entitat.
El responsable de la secció és en Carles Llagostera Font, i l’equip tècnic el formen, en
Tomàs Domínguez Rodríguez en les categories infantil, junior i absolut, en Carles
Llagostera Font amb els alevins i en les categories base (benjamins, pre-benjamins i
pre-escola) és en Jaume Fontdevila Palomar. I en Marc Gonzàlez Montijano com a
preparador físic.

2. REQUISITS PER SER NEDADOR/A:
Ser *soci familiar del CN VIC-ETB, consultar condicions a la recepció del club o trucant
al 93 885 31 21.
Els nedadors/es hauran de ser socis/abonats a la piscina i abonar el suplement
pertinent. (12 quotes)
Vendre el talonari de Nadal o aportar el benefici econòmic corresponent.
Llegir i conèixer el projecte esportiu del club: http://www.vicetb.cat/p/projecteesportiu/
*Els drets i deures dels socis queden recollits als estatuts del club.

3. ENTRENAMENTS:
3.1 NÚMERO D’ENTRENAMENTS RECOMENANTS SEGONS LA CATEGORIA:
CATEGORIA

NÚMERO DE SESSIONS/SETMANA

PRE-ESCOLA

2

PRE- BENJAMINS

2-3

BENJAMINS

3-4

ALEVINS

3-5

INFANTILS

3-8

JUNIORS I ABSOLUTS

3-10

3.2 HORARIS D’ENTRENAMENT PERÍODE ESCOLAR:
- En categoria Pre-escola:
17:30h a 18:15h de dilluns a dijous (Jaume Fontdevila)
- En categoria Pre-benjamí (edat petita):
18:15h a 19:00h de dilluns a dijous (Jaume Fontdevila)
- En categoria Pre-benjamí (2n any):
19:00h a 20:15h de dilluns a dijous i divendres de 17:45h a 19:00h (Jaume Fontdevila)
- En categoria benjamí:
18:15h a 18:45h entrenament físic el dimarts i el divendres (Marc Gonzàlez)
19:00h a 20:15h de dilluns a divendres (Jaume Fontdevila)
- En categoria aleví:
17:30h a 18:15h entrenament físic (Marc Gonzàlez) i de 18:30h a 20:00h entrenament
d’aigua (Carles Llagostera)

- En categories infantils, juniors i absoluts s’organitzarà de la següent manera:
Els nedadors/es decidiran a quin grup volen pertànyer, en funció de les sessions que es
vulguin comprometre durant la temporada.
Grup “A”: entrenador Tomàs Domínguez
1r torn: 16:00 a 17:45h AIGUA; 18:00h a 19:00h FÍSIC (Marc Gonzàlez) dilluns, dimecres
i dijous
2n torn: 17:30 a 19:00h AIGUA; 19:15h a 20:15h FÍSIC (Marc Gonzàlez) dilluns,
dimecres i dijous
Grup “B”: entrenador Pep de la Mora
Dimarts de les 17:20h fins a les 18:20h. I divendres de les 19:00h a les 20:15h.
(entrenaments d’AIGUA)
Grup “A”
Competir

a

les

lligues,

Grup “B”
campionats Grup no competitiu

d’Osona, Trofeus, Copa Catalana...
Certificat de convalidació a l’educació
física.

3.3 MATERIAL NECESSARI PER CATEGORIA:
CATEGORIA

MATERIAL

PRE- BENJAMINS

ALETES

BENJAMINS

ALETES i SNORKEL

ALEVINS

PALES PETITES, SNORKEL I ALETES

INFANTILS

PALES PETITES, PALES GRANS I ALETES

JUNIORS I ABSOLUTS

PALES PETITES, PALES GRANS I ALETES

4. COMPETICIONS:
- Les competicions pels nostres nedadors/es comencen a partir del 2n. any de la
categoria Pre-benjamí/na, sempre i quan els nostres entrenadors/es els/les vegin
preparats/es.
- Si hi ha alguna competició on el club no tingui

intenció de participar-hi i un

nedador/a hi vol participar el cost de la competició anirà a càrrec d’ell/a.
- A cada competició s’enviarà per correu electrònic als pares/mares i nedadors els
següents documents:
Convocatòria la setmana prèvia de la competició.
Llistat de sèries de la competició.
Resultats de la competició quan siguin enviats pel club organitzador.
- La competició s’acaba quan tothom del nostre equip ha acabat.
- En Pre-escola i primer any de la categoria Pre-benjamina no es descarta que es faci
alguna activitat lúdica (entre 1 i 3) en cap de setmana al llarg de la temporada.
4.1 LLICÈNCIA FEDERATIVA:
- El Club tramitarà la llicència federativa quan l’entrenador vegi que el nedador/a està
preparat/da per competir i prèvia consulta als pares/mares en el moment de la
tramitació de la primera llicència.
- Tot nedador que estigui dins de l’equip de competició tindrà l’obligació, sempre i
quan l’entrenador el convoqui de participar a les competicions, en cas de no fer-ho
s’estudiarà el cas en particular per tal de no perjudicar a l’equip.
- A partir de la tramitació de la llicència, els nedadors/es poden ser convocats/es per
competir. En cas de ser convocat/da i sempre que no es justifiqui prèviament la seva
absència, serà comptabilitzada com a falta d’assistència.
- En cas que les faltes d’assistència a les competicions convocades superin el 40% al
llarg de la temporada, el nedador/a haurà d’abonar l’import de la llicència al final
d’aquesta.

- Si un nedador/a que neda a l’estranger o estudiant de la Universitat de Vic vol
participar amb el nostre club haurà de fer-se càrrec de l’import de la quota de
nedador/a i comprar la seva equipació necessària
- Si un nedador/a vol només treure’s la llicència per nosaltres el cost serà de 50.15€
més despeses de gestió del club. S’haurà de comprar el polo i el gorro del club
4.2 EQUIPACIÓ:
- Tenen la obligació de comprar el xandall del Club, polo i samarreta oficial de la secció
en el moment que es tramiti la llicència per primera vegada i portar-lo a cada
competició.
- S’ha de portar el gorro de natació del Club a totes les competicions.
- En cas de cerimònia de medalles el nedador pujarà al podi amb la part superior del
xandall o el polo del club.
4.3 DESPLAÇAMENTS:
- Els desplaçaments a les competicions es faran mitjançant els cotxes particulars.
- En cas que el club cregui convenient anar amb autocar:
Serà obligatori fer els dos desplaçaments (anada i tornada). Si algú per
raons extraordinàries no ho pot fer, que ho comuniqui amb antelació a
l’entrenador, i aquest valorarà cada cas.
4.3.1 Campionats de Catalunya:
- Les inscripcions dels classificats/des a les diferents proves aniran a càrrec del club.
- Si el campionat es disputa a les províncies de Tarragona o Lleida el club també es farà
càrrec de l’allotjament i les dietes.
- A cada campionat s’enviarà per correu electrònic als pares/mares i nedadors el
següents documents:
Pla de viatge (desplaçaments, allotjament...)

La convocatòria de la competició
4.3.2 Campionats d’Espanya:
- Les inscripcions dels classificats/des a les diferents proves aniran a càrrec del club.
- Si el campionat es disputa a les províncies de Tarragona, Lleida o a la resta de l’estat
espanyol, el club també es farà càrrec de l’allotjament, les dietes i el desplaçament.
- A cada campionat s’enviarà per correu electrònic als pares/mares i nedadors el
següents documents:
Pla de viatge (desplaçaments, allotjament...)
La convocatòria de la competició
4.3.3 Travesses de natació:
- El club es farà càrrec de l’import de 3 inscripcions (2 travessies + 1 la travessia a Sau)
al calendari oficial de travesses de la Federació Catalana de Natació.
• El procediment per poder cobrar les travessies serà el següent:
o 15 dies després d’haver participat a la travessia
o Adjuntar el justificant de pagament i els resultats com a conformitat
d’haver participat

5. GIMNÀS DEL CN VIC-ETB
- Els nedadors majors de 14 anys podran fer ús de les instal·lacions del gimnàs així com
de les classes dirigides, sempre hi quan hi hagi lloc sobrant i sense poder agafar
número de reserva.

6. FURGONETA DEL CN VIC-ETB
La furgoneta només podrà ser conduïda pels entrenadors o responsables del CN VICETB, o per una persona autoritzada per aquests.

7. NORMES DE CONDUCTE I BON FUNCIONAMENT:
- El nedador haurà de respectar companys, entrenadors, material i instal·lacions d’allà
on sigui.
- Es prega puntualitat als entrenaments i competicions.
- És recomanable la hidratació i l’alimentació durant el descans de l’entrenament.
- En cas de lesió o malaltia cal fer-ho saber als entrenadors de cada categoria.

Secció aigües obertes i màsters:
1. REQUISITS PER SER NEDADOR/A D’AIGÜES OBERTES O MASTERS:
• Els nedadors/es d’aigües obertes i/o màsters hauran de ser socis/abonats a la
piscina i abonar el suplement pertinent. (12 quotes)
*Els drets i deures dels socis/abonats queden recollits als estatuts del club.
• Vendre el talonari de Nadal o aportar el benefici econòmic corresponent.
• Llegir

i

conèixer

el

projecte

esportiu

del

club:

http://www.vicetb.cat/p/projecte-esportiu/
• Comprar xandall del CN VIC-ETB

2. BENEFICIS PER SER NEDADOR/A D’AIGÜES OBERTES O MASTERS:
• Rebre per correu electrònic un microcicle d’entrenament de tres sessions
setmanals.
• 1 sessió setmanal dirigida presencialment per l’entrenador Toni Comas.
• El club es farà càrrec de l’import de la llicència federativa FCN.
• El club es farà càrrec de l’import de 3 inscripcions (2 travessies + la travessia a
Sau) al calendari oficial de travesses de la FCN (Federació catalana de natació),
així com de les inscripcions de les proves màsters del Campionat de Catalunya i
d’Espanya a més de 2 inscripcions de les diferents competicions del calendari
de la FCN.
• El procediment per poder cobrar les travessies serà el següent:
o 15 dies després d’haver participat a la travessia
o Adjuntar el justificant de pagament i els resultats com a conformitat
d’haver participat
• En cas de no assistir a les competicions/travessies, el nedador/a haurà d’abonar
al club l’import de la inscripció.

• Fer ús de les instal·lacions del gimnàs així com de les classes dirigides, sempre
hi quan hi hagi lloc sobrant i sense poder agafar número de reserva.
• Si un nedador/a que neda a l’estranger o estudiant de la Universitat de Vic vol
participar amb el nostre club haurà de fer-se càrrec de l’import de la quota de
nedador/a i comprar la seva equipació necessària
• Si un nedador/a vol només treure’s la llicència per nosaltres el cost serà de
50.15€ més despeses de gestió del club. S’haurà de comprar el polo i el gorro
del club

Aquest reglament pot patir modificacions al llarg de la temporada que
seran prèviament notificades als/les nedadors/es per correu electrònic.

