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LIBRO IV DAS COMPETICIÓNS
DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1
1. A tempada oficial iniciarase o día 1 de setembro de cada ano e finalizará o 31 de agosto do seguinte, nas
modalidades de natación, saltos, wáter-polo, natación sincronizada, augas abertas e máster.
2. As competicións, de calquera das seis modalidades deportivas, celebraranse nas instalacións homologadas e
que reúnan os requisitos establecidos no Libro de Instalacións da FEGAN, no presente e toda aquela normativa
que ao efecto publique a FEGAN.
3. O persoal federativo poderá inspeccionar as instalacións cando sexa procedente.
4. As competicións da FEGAN serán aprobadas pola Asemblea Xeral.
5. Será requisito imprescindible para participar en calquera competición oficial que os deportistas dispoñan de
licenza territorial en vigor, e tramitada nos prazos que se establezan.
6. O Presidente e a Xunta Directiva da FEGAN, así como os Presidentes dos Clubs, terán dereito a entrada
preferente nas instalacións onde se celebren competicións oficiais de carácter local, provincial, territorial,
nacional ou internacional, dentro do territorio de Galicia.
7. Os Clubs, para participar en competicións oficiais de ámbito territorial, deberán contar con, polo menos, un
técnico da modalidade deportiva da que se trate, titulado pola Escola Nacional de Adestradores, en función dos
requisitos previstos para cada competición e modalidade, e tramitar a licenza territorial destes.
De igual xeito, deberán formalizar a licenza territorial do persoal médico, sanitario, auxiliar e directivo ante a
FEGAN.
NATACIÓN
DA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN E PARTICIPACIÓN
Artigo 2
1. A FEGAN asume a responsabilidade da organización da competición xunto coa entidade designada pola
Asemblea Xeral.
2. A FEGAN é a encargada da dirección dos Campionatos Galegos e demais competicións territoriais.
Para iso nomeará:
a) Director Técnico de Competición.
b) Comisión de Competición.
c) Xurado de Competición.
3. O Director Técnico da Competición terá competencia plena sobre os asuntos non atribuídos, segundo o
Regulamento, ao Xuíz Arbitro, Xuíces ou outros Oficiais; e terá capacidade de modificar o horario das probas e
dar instrucións necesarias de acordo cos regulamentos adoptados para organizar cada proba.
4. A Comisión de Competición terá facultade para resolver, en primeira instancia, as posibles anomalías da
competición. O seu fallo poderá ser recorrido, con posterioridade, ante o Comité de Competición da FEGAN.
5 . A devandita Comisión de Competición estará formada por:
a) O Director Técnico da competición
b) Un representante do Club organizador ou da FEGAN
c) Un representante dos adestradores, elixido por sorteo de entre os pertencentes aos clubs
participantes (exceptuando ao adestrador do club organizador)
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d) Un representante dos clubs participantes, elixido por sorteo entre estes (exceptuando ao club
organizador e ao club ao que pertence o adestrador elixido por sorteo)
e) O Xuíz Árbitro da Competición
6. Nas competicións que organice a FEGAN, Campionatos Galegos, Campionatos Provinciais, Liga de Clubs e
demais competicións de carácter territorial, o Xurado da Competición formarase de acordo coas normas que
comunique a FEGAN, designando os seguintes oficiais para o control da competición: Xuíz Arbitro, Xuíz de
Saídas, Xuíces de Carreiras e Chegadas e Secretario.
O resto do Xurado será nomeado segundo normas do Comité Galego de Árbitros e de acordo co tipo de
competición que se trate.
7. A piscina e equipo técnico deberán estar homologados con anterioridade á competición, e deberá cumprir a
normativa establecida no Libro de Instalacións da FEGAN.
Artigo 3
1. A participación está aberta a todos os nadadores pertencentes a Clubs afiliados á FEGAN, que dispoñan de
licenza territorial en vigor, non admitíndose licenzas en trámite.
2. Nas competicións onde a participación estea suxeita á acreditación dunhas marcas mínimas, é condición
indispensable ter acreditada unha marca igual ou mellor que a que figure na táboa de marcas mínimas da
competición correspondente.
3. As marcas deberán ser conseguidas a partir do 1 de setembro da tempada precedente, agás as excepcións
que se sinalen nos regulamentos particulares das competicións, e unicamente en probas que figuren no
calendario nacional, territorial ou outras competicións autorizadas pola FEGAN .
4. As marcas deben ser conseguidas e expresadas en centésimas de segundo. Non serán aceptadas as marcas
conseguidas en décimas, nin se permitirá engadirlles un cero.
5. Cada nadador poderá participar nas probas e relevos que sinale o Regulamento da Competición, non
podéndose exceder o número de probas individuais que figure neste.
Se se excedese o número máximo de probas autorizadas, anularanse todos os puntos conseguidos polo nadador
en todas as probas.
6. Cada Club poderá inscribir a un equipo de relevos e un número de nadadores por proba, que se determinará
na normativa particular de cada competición.
7. É obrigatorio inscribir aos nadadores coa súa mellor marca da tempada. Se non se realizase así, a FEGAN
poderá sancionar ao Club infractor coa descualificación do nadador na devandita proba.
8. Un nadador que non participe nunha proba para a que foi inscrito, sen ser dado de baixa segundo
establécese no artigo 9 do presente Libro, non poderá participar en ningunha outra proba durante devandita
sesión.
Artigo 4
1. Consideraranse marcas mínimas acreditadas aquelas que figuren nas Actas Oficiais de resultados.
2. Na inscrición indicarase a dimensión da piscina (25 ou 50 metros) onde se realizou a marca mínima
acreditada anotándose o tempo sen realizar ningún tipo de conversión.
3. Deberase facer constar expresamente se as marcas mínimas foron conseguidas con sistema electrónico.
4. A conversión de tempos efectuarase de conformidade coa táboa oficial. A Dirección Técnica da FEGAN
determinará para as marcas mínimas se o sistema é manual ou electrónico. A FEGAN efectuará as conversións
procedentes.
Artigo 5
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1. Os Clubs deberán realizar a inscrición na forma que a Federación indique e remitirlla a esta.
2. O falseamento das marcas mínimas ou das idades de participación será sancionado de acordo co réxime
disciplinario da FEGAN.
A puntuación dos equipos restantes modificarase en función da nova clasificación resultante.
Artigo 6
1. As inscricións deberán enviarse unicamente á FEGAN, excepto nas competicións nas que os seus
regulamentos indiquen outra cousa.
2. As inscricións deberán obrar en poder da FEGAN ou Club organizador o día que se fixe no correspondente
regulamento, e os Clubs deberán verificar telefonicamente a súa chegada ao día seguinte do peche do prazo de
inscricións.
3. Non serán admitidas as inscricións que non se axusten ás normas establecidas pola FEGAN.
DE FORMÚLA DE COMPETICIÓN
Artigo 7
En todas as probas de Campionatos de Galicia e demais competicións incluídas no calendario da FEGAN, as
posicións de saída serán seleccionadas da seguinte forma:
a) Series eliminatorias e finais.
b) Series contrarreloxo.
Cada competición rexerase pola fórmula de competición particular que para ese efecto se regulamente.
Artigo 8
1. Cando dous ou máis nadadores resulten empatados en séries eliminatorias, tendo opción para un único posto
nas series finais, realizarase unha proba de desempate entre eles que terá lugar ao final da sesión
correspondente.
Unha proba deste tipo terá lugar, polo menos, unha hora despois de que todos os nadadores implicados
realizasen a súa serie, ao fin da xornada ou sesión correspondente.
2. O tempo conseguido nas probas de desempate farase constar na folla de resultados e considerarase válido
como marca oficial do nadador, sen que iso modifique a súa clasificación na proba.
3. Se na celebración dunha proba de desempate, este se producise novamente, ou se se producise a
descualificación de todos os nadadores implicados, procederase por sorteo.
4. En caso de empate entre dous ou máis nadadores que vaian ser incluídos na mesma final, os delegados ou
representantes dos seus clubs presentaranse, de forma inmediata, na mesa do Xurado para presenciar o
sorteo para a adxudicación de rúas.
Artigo 9
1. As baixas deberán comunicarse, nas sesións de eliminatorias e finais, como mínimo, media hora antes do
inicio da sesión, por escrito, polo Delegado do Club, sinalando a codificación segundo a relación de series
(número de proba, serie e pista). Ao producirse unha baixa na final A ou B pasarase ao último lugar da
devandita final.
2. A ausencia da comunicación regulamentaria de ditas baixas suporá a baixa automática do devandito nadador
en todas aquelas probas que lle resten por nadar nesa sesión, sexan probas individuais ou de relevos, sexan da
súa categoría ou doutra diferente, e aínda correspondendo a outra competición que se celebre
simultaneamente.
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Artigo 10
1. As puntuacións para cada unha das competicións territoriais regulamentaranse para cada campionato a
principio da tempada deportiva.
2. Os nadadores que participen na final A ocuparán os postos 1 ao 6 (8), e os da final B os seguintes 7 ao 12
(9 ao 16), sen que un participante na final B poida clasificarse por diante dunha nadador da final A, aínda que a
súa marca sexa mellor.
3. Os nadadores que sexan descualificados, que se dean de baixa, ou non se presenten á disputa dunha final A
ou B, clasificaranse no último lugar da final correspondente, separándose en dous grupos; primeiro os
descualificados e retirados, e segundo, os que se dean de baixa e os non presentados, obtendo todos eles a
mesma clasificación e puntuación.
4. Os nadadores que sexan descualificados, que se dean de baixa ou non se presenten á disputa dunha proba
contrarreloxo, clasificaranse no último lugar da proba, sen obter puntuación ningunha.
5. A puntuación para as probas individuais e por relevos publicaranse na regulamentación de cada competición.
6. Para obter o dereito a unha medalla ou diploma en finais, é condición indispensable que o nadador participe
na final na que se clasificou e non sexa descualificado.
Artigo 11
1. As reclamacións son posibles:
a) Se as normas e regulamentos para a realización da competición non se observan.
b) Se outras condicións poñen en perigo as competicións ou aos competidores.
c) Con todo, non se poderá presentar ningunha reclamación contra as decisións do Xuíz Arbitro en canto a
interpretación ou aplicación de criterios sobre os Regulamentos de Natación ou as regras contidas no presente
Libro.
2. As reclamacións sobre as listaxes de series deberán realizarse por escrito, polo Delegado do Club ao
Director Técnico da Competición para o seu posterior estudo e discusión pola Comisión de Competición, que
unha vez revisadas as series e reclamacións, poderá facer as modificacións que se consideren oportunas.
3. Non se aceptará ningunha reclamación sobre listaxes de series unha vez finalizada a primeira sesión.
As reclamacións (en xeral) correspondentes á primeira xornada finalizarán trinta minutos antes do comezo
desta.
4. Se a reclamación fai referencia a unha sesión xa celebrada, o prazo será de trinta minutos desde o final, e
irá acompañada dunha fianza de 20 € que será devolta en caso de ser considerada válida a reclamación.
DA DOCUMENTACIÓN
Artigo 12
1. A entrega de documentación efectuarase 14 horas antes do comezo da competición na secretaría da
entidade organizadora no caso de que esta teña unha duración superior a unha xornada. No resto dos casos,
entregarase unha hora antes do comezo da competición.
2. Para retirar a documentación é necesaria a presentación da acreditación do delegado ou representante
selada polo Club.
3. Os Clubs que teñan ata 20 nadadores inscritos recibirán dous xogos de series, instrucións e resultados. De
21 en diante recibirán tres xogos.
4. Os adestradores dos Centros de Adestramento dependentes da FEGAN, recibirán un xogo de series,
instrucións e resultados, previa acreditación da súa personalidade.
5. A entidade organizadora entregará un xogo completo de resultados a cada Club participante ao finalizar a
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competición ou na súa falta remitirá no prazo de cinco días os resultados a cada Club. En caso de participar
algún Club pertencente a outras Federacións, enviarase outro xogo de resultados a cada unha delas.
Enviarase un xogo completo, xunto co orixinal do Acta da competición, á Secretaría da FEGAN.
BAREMO DE CLUBS
Artigo 13
A efectos do establecemento dun ranking de clubs na especialidade de natación establécese o seguinte baremo
de puntuación:
1. Número de licenzas: Establécese unha cantidade de 50 puntos por cada licenza deportiva (non se terán en
conta as licenzas de escola).
2. Nos seguintes apartados indícanse os coeficientes polos que haberá que multiplicar os puntos obtidos en
cada competición.
2.1. Campionatos Galegos:
Cto. Galego 92-93 de Verán 6
Cto. Galego 90-91 de Inverno e Verán 8
Cto. Galego 88-89 de Inverno e Verán 10
Cto. Galego 86-87 de Inverno e Verán 12
Cto. Galego Abs de inverno e Verán 15
2.2. Campionatos de España:
Cto. de España de la Juventud 40
Cto. de España Infantil 50
Cto. de España Júnior de Invierno y Verano 60
Cto. de España Absoluto P-25, Open y Cto. de España Absoluto de Verano 75
2.3. Ligas Galegas de Idades:
Ligas de Idades (por cada unha) 4
2.4. Copa de España de Clubs:
División de Honra 120
1ª División 100
2ª División 80
Copa de España Infantil 40
2.5. Puntuación segundo clasificación na Liga Galega de Clubs:

Posto

División de Honra

1ª División

2ª División A

2ª División B

3ª División

1º

34.000

23.000

15.000

9.000

3.000

2º

30.000

20.000

12.750

6.750

2.500

3º

27.500

18.000

11.250

5.250

2.100

4º

26.000

17.000

10.500

4.500

5º

24.500

16.000

9.750

3.750
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6º

23.000

15.000

9.000

3.000

2.6. Outras puntuacións:
6.1.- Por cada nadador achegado á Selección Galega:
Por cada nadador participante no Plan de Tecnificación 50 puntos
Alevín individual ou de substitucións 100 puntos
Infantil individual ou de substitucións 200 puntos
Júnior individual ou de substitucións 300 puntos
Absoluta individual ou de substitucións 400 puntos
6.2.- Concentracións Preselección Nacional:
Por cada nadador 500 puntos
6.3.- Por cada nadador achegado a unha competición formando parte da selección española:
Selección Española Alevín 1.000 puntos
Selección Española Infantil 2.000 puntos
Selección Española Júnior 3.000 puntos
Selección Española Absoluta 4.000 puntos
Cto. de Europa Júnior 4.000 puntos
Cto. de Europa Absoluto 6.000 puntos
Cto. do Mundo Absoluto 7.000 puntos
Xogos Olímpicos 8.000 puntos
(Só se sumará a de maior puntuación se tivese dereito a máis de unha)
DO RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 14
1. Os Clubs deberán aboar os importes das licenzas federativas que tramiten antes do peche do prazo de
inscricións para cada competición.
DAS ACTUACIÓNS DISCIPLINARIAS
Artigo 15
1. Se do control antidopaxe realizada a un nadador, de conformidade coa normativa en vigor, resultase unha
mostra positiva, o nadador sancionado perderá a súa clasificación, anulándose a puntuación por el obtida en
todas as probas individuais nas que houbese participado. Consecuentemente, elaborarase unha nova
clasificación para ocupar o posto vacante.
2. Será de aplicación tamén o disposto no parágrafo anterior naqueles suposto nos que o nadador formase
parte dun equipo de relevos.
OUTRO TIPO DE COMPETICIÓNS
Artigo 16
A esta normativa deberán acollerse todas aquelas competicións que queiran organizar os Clubs ou outras
Entidades e as cales non estean incluídas no Calendario Oficial da FEGAN, aprobado pola Asemblea Xeral.
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1. SOLICITUDE: Realizarase conforme ao disposto na normativa interna da FEGAN.
2. RESULTADOS: Os resultados da competición deberán de obrar en poder da Federación antes de pasados
cinco días da celebración da última xornada da competición. A Ficha Técnica da Competición será igual ao
modelo oficial en vigor e deberá acompañar aos resultados asinada polo Xuíz Arbitro.
3. MARCAS: As marcas así conseguidas serán válidas para a participación en competicións oficiais.
Artigo 17
ARBITRAXES:
1. O Xurado principal da competición estará composto por 1 Xuíz Arbitro, 1 Xuíz de Saídas (que actuará á vez
de Xuíz de Carreiras), 1 Xuíz de Carreiras e 1 Secretario, sendo convocados polo Delegado de Zona do Comité
Galego, podendo pertencer a unha Delegación xeográfica distinta á que pertenza a entidade organizadora.
2. O equipo de Árbitros Auxiliares comporase da forma habitual, sendo nomeado polo Delegado Local do Comité
Galego de Árbitros correspondente.
3. Os gastos de arbitraxe e os de edición de resultados, series, etc., serán por conta do Club ou Entidade
organizadora.
Artigo 18
REGULAMENTOS:
1. As competicións así organizadas axustaranse en todo momento á Normativa regulada no presente Libro.
2. Facilitaránselle cinco xogos de series ao Xuíz Árbitro 30 minutos antes do comezo da Competición, que serán
para Secretaría (2), Xuíz Arbitro, Xuíz de saídas e Cámara de saídas.
WÁTER-POLO
DA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN E PARTICIPACIÓN
Artigo 19
1.- A Federación Galega de Natación organizará as competicións oficiais de wáter-polo, a participación está
aberta aos Clubs afiliados á devandita federación, nas condicións que se regulen no presente libro e nas
normativas que anualmente se promulguen.
2.- As idades dos xogadores que determinen as categorías daranse a coñecer ao comezo de cada tempada
deportiva.
Artigo 20
1.- Os Calendarios realizaranse por sorteo público de conformidade con formúlalas de cada competición, salvo
existan razóns funcionais que figurarán nas diferentes normativas.
Deberá comunicarse aos equipos participantes, o día, lugar e hora en que vaia celebrarse tal sorteo.
2.- Previamente á celebración do sorteo deberán constar na FEGAN as instalacións e horario habitual no que
disputarán os encontros.
3.- Celebrado o sorteo e elaborado o calendario, aprobado en Asemblea, non se admitirá cambio ningún.
Exceptúase do anterior aquelas peticións razoadas debidas a causas excepcionais e a solicitude de cambio
deberá ter entrada na sede da FEGAN antes das 11:00 horas do 15º día anterior á data que figura no
calendario. A solicitude será remitida por calquera dos Clubs implicados e nela indicarase o motivo e
achegarase escrito formulado polo outro Club no que se indica a súa conformidade co cambio solicitado.
O Club que solicita un adiamento deberá presentar á FEGAN, e de acordo co outro Club, a data para xogar o
devandito partido, se se produce na primeira volta terase que xogar antes de finalizar esta.
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4.- Os partidos xogásense na o piscina do Club que no calendario figura en primeiro lugar, pola orde Liga Infantil
Masculina, Liga Júnior Masculina, Liga Feminina, Liga Absoluta Masculina, no caso de que leven a cabo varios
partidos, o sábado ás:
- Se houbese catro partidos: 16.00;1700; 18.30; e 20:00 horas
- Se houbese tres partidos: 16:30; 17;45 19:00 horas
- Se houbese dous partidos: 17:00; 18:15 horas
- Se houbese un partido: 18:00 horas
Por circunstancias excepcionais un club poderá, conforme ao exposto no punto 2 anterior, solicitar un cambio
de día e horarios para a celebración dos seus partidos, considerándose o cambio preestablecido como a norma
preestablecida a seguir por devandito club ao longo de toda a tempada.
DA FORMÚLA DE COMPETICIÓN
Artigo 21
1.- A puntuación por partido na liga será.
a) 3 puntos para o equipo gañador
b) 1 punto para cada equipo, en caso de empate
c) 0 puntos para o equipo perdedor
2.- A puntuación por partido noutras competicións será.
a) 2 puntos para o equipo gañador
b) 1 punto para cada equipo, en caso de empate
c) 0 puntos para o equipo perdedor
Artigo 22
1.- Nas competicións oficiais determinarase o equipo campión, de acordo coas normativas que se publiquen
cada tempada deportiva.
2.- En caso de empate dous equipos en número de puntos, nunha competición oficial a dobre volta, a
clasificación farase segundo a seguinte orde prioritaria:
a) O mellor clasificado será o equipo que sume máis puntos nos encontros entre ambos.
b) O mellor clasificado será o equipo que teña unha maior diferenza de goles entre ambos.
c) O mellor clasificado será o equipo que teña maior diferenza de goles no cómputo xeral
d) O mellor clasificado será o equipo que marque maior número de goles.
e) En caso de persistir o empate, e só no caso de que sexa necesario para a clasificación para unha
competición posterior, realizarase un novo partido de desempate con prórroga e en caso de persistir o empate
recorrerase á morte súbita.
3.- En caso de empate, en número de puntos, entre máis de dous equipos, en competicións a dobre volta,
farase a clasificación segundo a seguinte orde correlativa:
a) O mellor clasificado será o equipo que sume máis puntos nos encontros disputados entre eles.
b) O mellor clasificado será o equipo que teña maior diferenza de goles no gol average xeral.
c) O mellor clasificado será o que marque maior número de goles.
4.- Play-Offs
Considéranse todos ao mellor de 3 partidos nos que non cabe a posibilidade de empate en ningún deles.
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5.- Se unha vez finalizado o tempo regulamentario de xogo dun partido, e fose necesario segundo as normas de
cada competición, tras 5 minutos de descanso, xogarase un tempo de prórroga, que constará de dous períodos
de 3 minutos de xogo real cada un, con 1 minuto de descanso entre período, para que os equipos efectúen o
cambio de campo.
Finalizados os dous períodos da prórroga, logo de 1 minuto de descanso, xogarase un último período, sen límite
de tempo, ata que un deles marque gol, momento no que se daría por finalizado o encontro.
DAS CONDICIÓNS TÉCNICAS
Artigo 23
1.- As dimensións mínimas do campo de xogo, para os partidos oficiais de Liga e Copa Galega, será 25 x
12,50.
Cando a profundidade da auga sexa de 1,5 metros ou maior, a parte inferior do traveseiro situarase a 0,90 m
da superficie da auga. Cando a profundidade da auga se inferior a 1.50 metros, a parte inferior do traveseiro
situarase a 2.40 metros do fondo da piscina.
2.- A final da Copa Galega masculina, xogarase en campos cunha dimensión mínima de 25x12.50 metros e
máxima de 30x20 metros. A profundidade mínima será sempre de 1,80 m.
3.- Nas finais da Liga júnior e Xuvenil (Play-Offs), os partidos xogaranse en campos de dimensión mínima de
25x12,50 e máxima de 30x20 metros. A profundidade mínima será sempre de 1.80 m.
4.- Nas finais da Liga Feminina (Play-Offs), os partidos xogaranse en campos cunha dimensión mínima de
25x12,50 metros, e máximo de 25x17 metros. A profundidade mínima será sempre de 1.80 metros.
5.- Teranse en conta, para os efectos de instalación, o disposto no Libro de Instalacións da FEGAN
(Regulamento Xeral Libro V)
6.- Antes do partido, os árbitros aseguraranse de que o campo de xogo, e o seu equipamento estean de acordo
cos Regulamentos. Tamén comprobarán por si mesmos os sinais que emita o equipo electrónico.
Artigo 24
1.- A duración do xogo das competicións que se celebren baixo as regras da RFEN será de CATRO períodos de
SETE minutos de xogo real cada un, cun intervalo de DOUS minutos entre cada partido.
2.- O adestrador de cada un dos equipos que interveñan nun partido, poderán solicitar os tempos mortos que se
establezan nas normativas anuais das competicións, nas que de igual forma, regularase a súa aplicación.
3.- Os recintos onde se xoguen os partidos de competicións nacionais oficiais, deberán dispor dun marcador
electrónico que reflicta o resultado e o tempo real de xogo. Deberán dispor tamén dos marcadores de 35
segundos.
Recoméndase que o tempo xeral de xogo sexa indicado de forma descendente.
4.- Ao adestrador permitiráselle porse de pé e moverse ao redor do banco do seu equipo, e cando este se
atope en situación atacante, avanzar ata a liña de 4 m propia. Cando o seu equipo estea en situación de
defensa, debe volver ao banco, quedándose, en calquera caso, detrás da liña de gol.
5.- Se o adestrador fai algunha indicación ao árbitro, ou sobre a arbitraxe, ordenaráselle permanecer no banco,
sentado polo resto do partido. Calquera outra conduta incorrecta posterior, será sancionada polos árbitros da
forma que corresponda.
6.- O adestrador que sexa expulsado do banco, deberá abandonar a zona de competición, non podendo dirixirse
aos xogadores desde a zona de público. Se así o fixese, será expulsado da instalación. O que tamén será de
aplicación no caso de que o adestrador estea cumprindo algún partido de sanción imposto polos órganos
disciplinarios.
7.- A concentración de sedes regularase na normativa de cada competición e tempada deportiva.
8.- Os árbitros para os partidos serán designados polo Colexio de Árbitros da FEGAN, a través da vogalía de
wáter-polo.

Páxina 9 de 14

Federación Galega de Natación
Avenida de Glasgow, 13
CP 15008 - A Coruña
www.fegan.org - info@fegan.org

Os auxiliares serán nomeados pola FEGAN, a través dos Delegados Locais de Árbitros.
9.- Os Clubs aos que corresponda a piscina na que se xogue un partido, deberán nomear un Delegado de
Campo. Estes deberán acreditar a súa personalidade, cunha credencial expedida pola FEGAN que a acredite. As
súas actuacións deberán axustarse ao disposto no presente libro.
DAS ACTAS
Artigo 25
1.- O árbitro levantará o Acta do encontro no modelo oficial da RFEN, auxiliado en todo momento polo
Secretario do Xurado. O acta levantarase por triplicado, entregándose un exemplar, ao finalizar o partido, a
cada equipo contendente.
2.- Na devandita acta, deberán asinar, antes do comezo do partido, o Delegado de Campo e os capitáns de
ambos equipos. Estas firmas deixarán constancia dos datos que figuren nela relativos aos xogadores,
adestrador, delegado de equipo, segundo adestrador e persoal sanitario (número de licenza, nome, ano de
nacemento e outros datos que se indiquen).
3.- En caso de incomparecencia de un equipo ou ambos, ou ben se se suspendese o partido por calquera outra
causa, estenderase igualmente o acta correspondente, facendo constar ao dorso desta os motivos que levan a
determinar a suspensión.
4.- No caso de ter que elevan un informe por incidentes, o árbitro poderá facer constar ao dorso do acta,
unicamente “SEGUE INFORME”, redactándoo el mesmo nas vinte e catro horas seguintes ao acontecemento, e
deberá remitilo ao Comité Galego de Competición (Xuíz Único), o cal se encargará de pór en coñecemento dos
dous equipos o citado informe, solicitando dos clubs, se o estimase oportuno, información, sobre os incidentes
relatados.
5.- Na sección correspondente deberá facerse o número de licenza dos xogadores.
6.- En todo caso, se xurdise algunha dúbida, o árbitro encargarase de que os xogadores acrediten, de forma
indubidable, a súa identidade. Así mesmo, encargarase de recoller a firma do deportista en cuestión, ao dorso
do Acta, comprobándose con posterioridade a veracidade dos actos.
7.- O Club deberá presentar certificado expedido por FEGAN, acreditativo das licenzas en vigor na tempada
deportiva. A non-presentación dos certificados sancionarase de acordo co Libro III de Réxime Disciplinario da
FEGAN.
8.- O adestrador deberá estar en posesión da correspondente licenza expedida pola FEGAN ou RFEN, e
acreditar tal condición ante os árbitros antes de iniciar o partido.
9.- O árbitro fará constar no Acta o incumprimento de calquera das obrigacións dos Clubs, especificas no
presente libro.
10.- As Actas deberán ser confeccionadas respectando a observancia das seguintes normas:
a) Redactar o acta de forma breve, concisa e lexible.
b) Recoller todos os datos necesarios para expresar o incidente.
c) Non facer cualificacións do suceso, limitándose a relatar no Acta o feito ocorrido.
d) En caso de insulto a xogadores, árbitros, técnicos ou outros, deberá o árbitro facer constar exactamente a
frase pronunciada.
DAS ACTUACIÓNS DISCIPLINARIAS
Artigo 26
1.- As decisións e infraccións que se poidan producir nas competicións oficiais resolveranse por Xuíz Único de
Competición, de conformidade co disposto no Libro de réxime Disciplinario da FEGAN.
2.- As sancións comunicaranse aos Clubs implicados por fax, ao seguinte día da resolución do Xuíz Único, sen
que iso exima á FEGAN de notificar devandita resolución por certificado con acuse de recibo e por vía de
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urxencia.
3.- A FEGAN remitirá por fax, así mesmo, e no prazo que resolva cada tempada deportiva, as sancións
pendentes de cumprir ás partes implicadas, ou no seu caso ao Comité de Árbitros.
4.- A FEGAN poderá designar Delegados Federativos para que asistan a aqueles encontros que estime
oportunos.
5.- Os Clubs e o Comité Galego de Competición poderán solicitar a presenza dun Delegado Federativo, a
condición de que a solicitude teña entrada na FEGAN, polo menos oito días antes do partido. Os gastos que se
produzan pola asistencia ao encontro do devandito Delegado serán por conta do solicitante.
6.- Os recursos que se expoñan contra as resolucións do Comité de Competición serán resoltos polo Comité de
Apelación, segundo o disposto no Libro de Réxime Disciplinario da FEGAN.
7.- O abandono e incomparecencia dos Clubs sancionarase de conformidade co Libro de Réxime Disciplinario,
aboando o Club infractor os gastos que se deriven de tales actitudes.
DAS OBRIGAS DOS CLUBS
Artigo 27
1.- Os Clubs aos que corresponda a piscina na que se xogue un partido deberán ter preparado o campo de xogo
na forma regulamentaria, polo menos trinta minutos antes da hora sinalada para o comezo deste.
2.- Porán a disposición do xurado un vestiario masculino e outro feminino, se fose preciso, ambos os exclusivos
e de condicións e capacidade suficiente para o número de membros que deberán actuar.
Poderán igualmente a disposición do Xurado, unha mesa para a secretaría, e, como mínimo, cinco balóns que
os árbitros deberán revisar.
3.- Os clubs organizadores de competicións oficiais deberán dispor dun equipo completo de megafonía.
4.- Os clubs organizadores solicitarán a presenza da Forza Pública. Tal solicitude deberá acreditarse coa
oportuna petición por escrito realizada ante devandita autoridade, debéndose facer constar na acta se se
cumpriu o requisito.
5.- Os clubs organizadores nomearán un Delegado de Campo, obrigatoriamente, e os seus correspondentes
adxuntos, se fose necesario, os cales deberán dispor dunha credencial que estenderá o mesmo Club. Esta
credencial entregarase ao Xurado ao facer o Acta do partido, e este reteralla durante o tempo do partido,
devolvéndolla ao finalizar.
6.- O Delegado de Campo e os seus Adxuntos poranse a disposición do árbitro para canto sexa necesario, en
relación coa organización do encontro e condicións técnicas do campo de xogo, sendo responsables directos da
organización do partido e de todo canto poida ocorrer na piscina.
7.- Así mesmo, o Delegado de Campo e os seus Adxuntos, deberán protexer ao árbitro e ao Xurado así como
aos compoñentes do equipo contrario, e deben coidar de que os colexiados poidan efectuar os seus labores sen
interferencias estrañas, atendendo en todo ás súas indicacións. O Delegado de Campo situarase xunto á mesa
do Xurado e os Adxuntos no lugar onde se lles sinale.
8.- O Delegado de Campo e os seus Adxuntos coidarán de reprimir a violencia, recorrendo, en casos de forza
maior, á forza Pública.
Coidarán así mesmo de controlar, dentro das súas posibilidades, a actitude do público.
Expulsarán da piscina aos espectadores que adopten unha actitude pouco deportiva, tomando eles a iniciativa,
ou ben atendendo ás indicacións que lles fagan os membros do Xurado. En caso de incidentes, o árbitro deberá
facer constar no acta a actuación do delegado de Campo e os seus Adxuntos.
9.- Se a actuación do Delegado de Campo aos seus Adxuntos non fose correcta, o árbitro reterá a súa
credencial, e entregaralla ao delegado do Xuíz Único, se o houbese e, en todo caso, transcribirá na Acta a súa
actuación para coñecemento do Xuíz Único de Competición.
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10.- Os clubs poderán designar en cada partido a un delegado de equipo, un adestrador, un médico ou
sanitario, e un axudante do adestrador, todos eles debidamente acreditados, que poderán sentar no banco, e
sempre que dispoñan de licenza federativa en vigor.
11.- Imponse aos Clubs que xogasen o fin de semana na súa casa (gorro branco, sexa cal fose a instalación
utilizada). O equipo anfitrión deberá enviar o acta do partido, e anexos á mesma se os houbese, á sede da
FEGAN antes do luns ás 11:00 horas. O documento orixinal deberá estar na sede da FEGAN antes das 11:00
horas de mércores posterior á celebración do partido.
Tratándose de partidos que se xoguen un día de diario, a infracción producirase se non enviasen a citada acta á
FEGAN antes das 17:00 horas do día seguinte á celebración do partido.
De igual xeito o club organizador deberá comunicar á FEGAN por fax, inmediatamente despois de finalizado o
encontro, o resultado.
12.- Antes do inicio do comezo do encontro, o club organizador a través da persoa que designe, aboará ao
Xurado os dereitos de arbitraxe e demais conceptos regulamentarios que lle correspondan satisfacer.
13.- Antes do inicio do encontro, os xogadores de ambos os equipos poranse a disposición dos árbitros para
que estes comproben que se dispón a xogar de acordo co establecido no Regulamento (bañadores, uñas e
outros obxectos susceptibles de ocasionar feridas).
DO PROTOCOLO
Artigo 28
1.- Os xogadores dos equipos deberán dispor dun uniforme composto por: 2 bañadores, gorro e traxe deportivo.
2.- Antes do inicio do partido procederase á presentación dos equipos. Este labor será responsabilidade da
organización do encontro ou competición.
DA DOCUMENTACIÓN
Artigo 29
1.- Os clubs participantes en competicións absolutas, poderán obter licenza para cantos xogadores estranxeiros
establézanse anualmente pola FEGAN, que non poderán ser substituídos durante estas.
2.- Para solicitar a tramitación das licenzas dos xogadores estranxeiros, os clubs deberán presentar ante a
FEGAN, o escrito da Federación Nacional de procedencia (“TRANFER”) do xogador, confirmando a aceptación do
traspaso antes de inicio da competición.
3.- Os clubs tramitarán, no prazo que estableza na normativa de cada competición, as licenzas dos seus
compoñentes.
4.- Os clubs participantes na Liga Absoluta de 1ª división deberán ter no banco, un técnico debidamente titulado
e acreditado (mínimo Adestrador Auxiliar de wáter-polo).
5.- Os adestradores estranxeiros deberán presentar a documentación necesaria á Comisión Docente da Escola
Nacional de Adestradores para a homologación das súas titulacións.
Cumprido este trámite, o Club procederá a tramitar a correspondente licenza federativa.
BAREMO DE CLUBS
Artigo 30
Para os efectos do establecemento dunha clasificación de clubs na especialidade de wáter-polo establécese o
seguinte baremo de puntuación:
1. Número de licenzas: Establécese unha cantidade de 50 puntos por cada licenza deportiva (non se terán en
conta as licenzas de escola).
2. Puntos correspondentes ao baremo segundo a participación e clasificación nas diversas competicións.
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Participación Liga Galega Xuvenil-Cadete 1.000
Participación Liga Galega Infantil (*) 1.000
Selección Galega ( por cada deportista)
Alevín 100 puntos
Infantil 200 puntos
Júnior 300 puntos
Absoluta 400 puntos
3. Puntuación segundo clasificación nas diferentes ligas:
Posto
Posto

1ª División

2ª División

Liga XuvCad

Copa

Cto Gal

Copa

Cto Gal

Absoluta

Cadete

Xuv-Cad

Infantil

1º

3.000

1.500

3.000

1.500

1.000

1.500

1.000

2º

2.500

1.250

2.500

1.250

750

1.250

750

3º

2.000

1.000

2.000

875

625

875

625

4º

1.500

750

1.500

875

500

875

500

5º

1.250

625

1.250

300

375

300

375

6º

1.000

500

1.000

300

250

300

250

7º

///////////

///////////

///////////

300

///////////

300

///////////

8º

///////////

///////////

///////////

300

///////////

300

///////////

DAS RENUNCIAS
Artigo 31
1.- Os Clubs que gañen o dereito a participar nunha determinada competición, poderán renunciar a esta nos
prazos que se determinan nos oportunos regulamentos e circulares.
2.- A renuncia deberá ser formulada por escrito dirixido ao Presidente da FEGAN, asinado polo representante
legal do Club e no que se fará constar o acordo en tal sentido adoptado polo órgano competente da devandita
entidade.
3.- A renuncia presentada en tempo e forma non producirá no Club que a exercita máis que o efecto de non
participar na competición para obtívoa o seu dereito a participar.
4.- A renuncia non presentada en tempo e forma será considerada como retirada inxustificada da competición
con todos os efectos previstos no réxime disciplinario.
Artigo 32
1.- Nos supostos de renuncia ao ascenso ou participación nunha competición, resolverase conforme estableza a
normativa específica da competición e, na súa falta, decidirá a Xunta Directiva da FEGAN.
DO RÉXIME ECONÓMICO
Artigo 33
1.- Os clubs terán dereito a percibir as subvencións que anualmente determine a Asemblea Xeral da FEGAN.
2.- Os clubs deberán aboar os importes das licenzas federativas que tramiten, antes do comezo da competición.
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NATACIÓN SINCRONIZADA
BAREMO DE CLUBS
Artigo 34
Establécese o seguinte baremo de puntuación para o establecemento dun ranking de clubs na especialidade de
natación sincronizada:
1. Número de licenzas: Establécese unha cantidade de 50 puntos por cada licenza deportiva (non se terán en
conta as licenzas de escola).
2. Clasificación Campionato Galego:
Posto Puntos
1º 3.000
2º 2.500
3º 2.000
4º 1.500
5º 1.250
6º 1.000
3. Por cada nadadora/nivel:
Nivel Puntos
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
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