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LIBRO IX DAS RECOMPESNSAS E DISTINCIÓNS 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

Artigo 1 

1. A Comisión de Recompensas e Distincións  da FEGAN reunirase unha vez ao ano para outorgar os premios 
correspondentes á tempada deportiva finalizada, sen prexuízo das reunións que poidan celebrarse con carácter 
de urxencia. A Secretaría da Comisión ten a súa sede na FEGAN. 

2. A reunión de devandita comisión convocarase cun mínimo de sete días de antelación. 

Artigo 2 

1. A FEGAN convocará o concurso de méritos para optar ás Recompensas e Distincións da tempada finalizada. 

2.  Os  expedientes  deberán  enviarse,  coa  documentación  que acredite  debidamente  a premiación solicitada,  á 
Secretaría da Comisión dentro do prazo que marque a convocatoria, só sendo admitidos expedientes recibidos 
con posterioridade.

Artigo 3 

1.  Os  expedientes  poderán iniciarse a  través  da  Xunta  Directiva  da  FEGAN, o  Comité  Rexional  de  Árbitros,  o 
Comité Rexional de Adestradores e os 

2.  A  Comisión  ten  potestade  para  estudar  directamente  as  premiacións  que  non  sexan  propostas  e  das  que 
teña coñecemento dos méritos adquiridos.

Artigo 4 

Unha vez estudadas as propostas pola Comisión, someteraas á Xunta Directiva da FEGAN para a súa aprobación 
definitiva, informando posteriormente á Asemblea Xeral. 

CONDECORACIÓNS E DISTINCIÓNS 

Artigo 5 

Establécense os seguintes grupos: 

a) Persoal  que serve directamente á natación polas súas actividades permanentes, como directivos, técnicos, 
árbitros ou deportistas activos, ou calquera das entidades con actividade nas catro modalidades: 

- PLACA DE HONRA DA FEGAN

- MEDALLA DE SERVIZOS DISTINGUIDOS Á FEGAN

- PLACA DE ANIVERSARIO 

b)  Persoal  que,  indirectamente,  por  feitos  moi  relevantes  ou  actividades  moi  destacadas,  promoveron  o 
desenvolvemento e potenciación da natación Galega: 

- EMBLEMA DA FEGAN 

- DIPLOMA DE HONRA DA FEGAN 

- MENCION HONORIFICA DA FEGAN 

- PLACA CONMEMORATIVA
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c) Para premiar feitos concretos de gran relevancia dos deportistas en activo: 

- MEDALLA EXTRAORDINARIA Ao MÉRITO DEPORTIVO DA FEGAN 

d) Para estimular e premiar aos medios de difusión, e a quen realiza tan importante tarefa: 

- DIPLOMA DA FEGAN Ao MÉRITO PERIODISTICO 

DESCRICIÓN DAS CONDECORACIÓNS E DISTINCIÓNS

A.I.- PLACA DE HONRA 

É a máis alta  distinción que a FEGAN concede,  como recoñecemento dos  méritos extraordinarios  alcanzados, 
por  persoas  vinculadas  directamente  á  Natación  Galega,  como  directivos,  técnicos,  árbitros  ou  deportistas 
activos, e calquera das catro modalidades. 

A  proposta  efectúaa  a  Comisión  de  Recompensas  da  FEGAN,  previo  estudo  do  expediente  presentado  polo 
órgano de Goberno  correspondente,  ou  por unanimidade no  acordo,  que se someterá  á  aprobación  da  Xunta 
Directiva da FEGAN.

Observarase un criterio moi restrinxido na súa concesión, para darlle a máxima importancia.

A.II.- MEDALLAS DE SERVIZOS DISTINGUIDOS DA FEGAN 

1) SERVIZOS QUE SE PREMIAN COA CONCESIÓN DE MEDALLAS

a) Ás persoas que dedicaron unha longa importante actividade de forma directa á Natación Galega. 

b) Relevantes e distinguidos. 

c) Por persoas que dedicaron unha gran actividade desde postos importantes e de verdadeira responsabilidade. 

d) Debidamente acreditados. 

2) CONDECORACIÓNS QUE SE CONCEDEN 

Coa denominación de MEDALLAS DE SERVIZOS DISTINGUIDOS DA FEGAN pódense conceder:  medalla  de ouro, 
de prata, de bronce, tendo en conta o número de anos e a relevancia dos servizos prestados, de tal forma que, 
quen poida estar e condicións de recibir a de bronce non poida estalo para a de prata ou a de ouro. 

3) A QUEN SE CONCEDE

A persoas que actúan baixo a tutela da FEGAN, como directivos, técnicos, árbitros ou deportistas e activo. 

Non corresponden a quen, desde esferas ou organismos deportivos de calquera clase, poden prestar servizos 
importantes á Natación que sempre serán esporádicos. 

Tampouco corresponden a entidades nin organismos, xa que se trata de premiar servizos persoais. 

4) CÓMPUTO ESPECIAL DAS MEDALLAS 

Ás persoas que ao longo do período da súa vida dedicado á Natación, actúen sucesivamente como directivo ou 
técnico,  pódeselle  conceder a condecoración,  sempre que sume os 5, 10 ou 15 anos efectivos de actividade 
total,  computando  os  servizos  que  para  cada  categoría  de  condecoración  se  establecen,  segundo  os 
destinatarios, nos puntos correspondentes.

5) LÍMITES EN MEDALLAS

 Como sexa que estes premios concédense  a servizos realmente importantes e prolongados, debendo evitarse 
a proliferación da concesión, só se poderán conceder cada ano, como máximo, unha medalla de ouro, dous de 
prata e tres de bronce para a categoría de directivos, árbitros e adestradores (entre todos os estamentos). 

Non existirá  limitación algunha para as medallas de nadadores  en ningunha das categorías,  xa que son froito 
dun cómputo concreto de actuacións rexionais e nacionais. 

6) SOLICITUDE DE CONCESIÓN DAS MEDALLAS 
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A) DIRECTIVOS 

A petición correspóndelle  a Club (a través do Delegado da Federación),  elevándoa previo acordo da súa Xunta 
Directiva e acompañado do expediente máis completo posible,  no que deberá incluírse o currículo  oportuno, á 
Secretaría da Comisión na sede da FEGAN.B) TÉCNICOS E ÁRBITROS 

A petición deberán realizala o Comité Galego de Árbitros ou a Comisión Técnica, que a enviará á Secretaría da 
Comisión, na sede da FEGAN.

C) DEPORTISTAS

A proposta realizaraa o Club ao que pertenza e deberá enviala  á Secretaría  da Comisión,  quen comprobará a 
exactitude dos datos.

7) EXPEDIENTES 

Cada solicitude deberá enviarse acompañada dos documentos que acrediten, de forma fehaciente, os cargos e 
actividades realizadas ao longo dos 15, 10 ou 5 anos de servizo,  que terán que ser efectivos, xa que non se 
contabilizarán os períodos de inactividade.

Se  os  cargos  foron  desempeñados  dentro  dun  Club,  acredítanse  mediante  certificación  do  Presidente, 
testemuñando as actividades realizadas e o tempo exacto.

Cando  se  trate  de  cargos  e  actividades  federativas,  as  certificacións  serán  presentadas  polo  Presidente  da 
FEGAN. 

As  certificacións  de  servizos  como  árbitros  ou  adestradores,  serán  estendidas  polo  Colexio  ou  comité 
correspondente. 

Respecto dos  nadadores,  a certificación das  súas actuacións,  correspóndelle  á Comisión de Recompensas da 
FEGAN. 

8) CONCESIÓN DE MEDALLAS 

Efectuaraa a Xunta Directiva da FEGAN a proposta da Comisión de Recompensas e Distincións, previo estudo do 
correspondente expediente.

A  comisión  estudará  os  expedientes  recibidos,  axustándose  ao  disposto  neste  Libro,  resolvéndoos  segundo 
considere oportuno. A Comisión da FEGAN pode conceder de oficio, solicitando directamente a documentación 
acreditativa de tempo e méritos. 

Reunir tales requisitos non leva aparellada a concesión obrigada das medallas, senón cando a Comisión xulgue 
que  a  labor  realizada  tivo  suficiente  importancia  como  para  que,  reunindo  tales  requisitos  mínimos,  sexan 
outorgadas.

Os requisitos mínimos que deben reunir os posibles condecorados, ademais de achegar a debida acreditación, 
son: 

MEDALLA DE OURO

1.- DIRECTIVOS

15  anos  de  servizos  ininterrompidos,  computándose  todos  os  anos  transcorridos  desde  o  inicio  da  súa 
actividade,  (ou  sumados  entre  todos  os  períodos  en  activo),  en  cargos  de  verdadeiro  relevo  Rexional; 
Presidentes de Clubs, membros da Xunta Directiva da FEGAN ou Delegados da FEGAN.

2.- MEMBROS DO COMITÉ GALEGO DE ÁRBITROS 

Que  durante  20  anos  ininterrompidos,  computándose  todos  os  anos  transcorridos  desde  o  inicio  da  súa 
actividade ou sumados entre todos os períodos en activo, acrediten a súa categoría ou ben figuren en xurados 
de campionatos nacionais en calidade de Xuíz, Secretario ou outros importantes.

3.- ADESTRADORES 

Con titulación vixente da ENE 

Que  durante  20  anos  ininterrompidos,  computándose  todos  os  anos  transcorridos  desde  o  inicio  da  súa 
actividade ou sumados entre todos os períodos en activo, acreditasen a súa categoría, preparando deportistas 
destacados a nivel nacional e acompañándoos ás competicións nacionais en calidade de adestradores. 
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4.- NADADORES E SALTADORES 

Cando  acaden  o  número  de  30  actuacións  nacionais,  en  competicións  entre  Clubs  nacionais  de  categoría 
absoluta. 

5.- NADADORES DE NATACIÓN SINCRONIZADA 

Cando acaden 40 actuacións nacionais, participando en competicións de categoría absoluta. 

6.- XOGADORES DE WÁTER-POLO MASCULINO

Con 50 partidos nacionais a nivel de equipo absoluto

7.- XOGADORAS DE WÁTER-POLO FEMININO 

Con 25 partidos nacionais a nivel de equipo absoluto. 

MEDALLA DE PRATA

1.- DIRECTIVOS 

Con  10  anos  de  servizos  ininterrompidos,  computándose  todos  os  anos  transcorridos  desde  o  inicio  da  súa 
actividade, ou sumados entre todos os períodos en activo, en cargos de verdadeiro relevo, xa sinalados para a 
medalla de ouro, estendéndose a Vicepresidentes e Directivos de Clubs.

2.- MEMBROS DO COMITÉ DE ÁRBITROS 

Con 15 anos, computándose todos os anos transcorridos desde o inicio  da súa actividade, ou sumados entre 
todos os períodos en activo, con categoría acreditada na forma exposta para a medalla de ouro.

3.- ADESTRADORES con titulación vixente da ENE.

Cando leven 15 anos, computándose todos os anos transcorridos desde o inicio da súa actividade, ou sumados 
entre todos os períodos en activo, e que acrediten o seu categoría na forma indicada para a medalla de ouro. 

4.- NADADORES E SALTADORES 

Cando cumpran 20 actuacións nacionais de categoría absoluta. 

5.- NADADORAS DE NATACIÓN SINCRONIZADA

Cando cumpran 30 actuacións nacionais de categoría absoluta

6.- XOGADORES WÁTER-POLO MASCULINO 

Que cumpran 25 partidos nacionais a nivel de equipo absoluto. 

7.- XOGADORAS WÁTER-POLO FEMININO 

Que cumpran 15 partidos nacionais a nivel de equipo absoluto. 

MEDALLA DE BRONCE 

1.- DIRECTIVOS 

Con  5  anos  de  servizos  ininterrompidos,  computándose  todos  os  anos  transcorridos  desde  o  inicio  da  súa 
actividade, ou sumados os seus períodos activos, con categoría acreditada na forma indicada para a medalla de 
prata. 

2.-  MEMBROS  DO  COMITÉ  GALEGO  DE  ÁRBITROS  Con  10  anos  de  actividade  ininterrompidos,  computándose 
todos  os  anos  trascorridos  desde  o  inicio  da  súa  actividade,  ou  sumados  os  seus  períodos  activos,  con 
categoría acreditada na forma indicada para a medalla de prata. 

3.- ADESTRADORES con titulación vixente da ENE. 

Con  10  anos  de  actividade,  computándose  todos  os  anos  transcorridos  desde  o  inicio  da  súa  actividade,  ou 
sumados os seus períodos activos, acrediten a súa categoría na forma indicada para a medalla de prata. 

4.- NADADORES E SALTADORES

Cando sumen 15 actuacións nacionais a nivel de equipo absoluto. 
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5.- NADADORAS DE NATACIÓN SINCRONIZADA

Cando sumen 15 actuacións nacionais a nivel de equipo absoluto.

6.- XOGADORES DE WÁTER-POLO MASCULINO 

Que cumpran 15 partidos nacionais a nivel de equipo absoluto

7.- XOGADORAS DE WÁTER-POLO FEMININO 

Que cumpran 10 partidos nacionais a nivel de equipo 

A. III.- PLACA ANIVERSARIO

Outorgarase aos Clubs, Comités de Árbitros e Comité de Adestradores que cumpran 25, 50, 75 ou 100 anos 
de vida activa recoñecida na Natación Galega.

O  expediente  de  petición  deberá  presentalo  o  propio  Club  interesado,  os  Presidentes  dos  correspondentes 
Comités ou a Delegación da FEGAN, á que pertence o Club. 

A  proposta  farase  á  Secretaría  da  Comisión  de  Recompensas  e  Distincións  da  FEGAN,  que  estudará  os 
expedientes.

B.I.- EMBLEMA DE OURO DA FEGAN

Concederase  ás  persoas  que  exerzan  autoridade,  ou  a  particulares  que  se  distinguiron  como protectores  da 
Natación Galega, con feitos ou labor que teña importante transcendencia.

A proposta, dirixida á Secretaría da Comisión de Recompensas e Distincións da FEGAN, efectuaraa un Club ou 
directamente un membro da propia Comisión, sometendo o acordo á ratificación da Xunta Directiva da FEGAN.

B.II.- DIPLOMA DE HONRA DA FEGAN

Con  esta  distinción,  trátase  de  premiar  a  entidades  protectoras  da  Natación,  facilitando  medios  realmente 
importantes ou promovendo decisivamente en desenvolvemento da mesma, ou a celebración de acontecementos 
natatorios de alto rango. 

En determinados casos, pode considerarse o grao de extraordinario.

A  proposta  enviarase  á  Comisión  de  Recompensas  e  Distincións  da  FEGAN,  a  cal  unha  vez  aprobada  a 
concesión, someteraa á ratificación da Xunta Directiva da FEGAN. 

B.III.- MENCIÓN HONORÍFICA DA FEGAN 

Creada para premiar calquera actividade esporádica de persoas ou entidades, que redunde en beneficio tanxible 
da Natación. Concederaa de oficio a Comisión de Recompensas e Distincións da FEGAN.

B.IV.- PLACA CONMEMORATORIA

Esta distinción establécese para fixar e manter o recordo ou pór de manifesto feitos ou acontecementos que se 
produzan por diversas motivacións.

Nalgúns casos, pode ter carácter de extraordinaria.

C.- MEDALLA EXTRAORDINARIA AO MÉRITO DEPORTIVO DA FEGAN

Outorgarase  aos  deportistas  de  calquera  das  catro  modalidades  da  Natación,  por  realización  de  feitos 
concretos, de extraordinaria e singular relevancia.

O acordo da concesión por parte da Comisión de Recompensas, deberá ratificalo a Xunta Directiva da FEGAN. 

D.- DIPLOMA AO MÉRITO PERIODÍSTICO

Establécese  para  premiar  unha  importante  ou  asidua  campaña  de  difusión  a  propaganda  da  Natación,  de 
xornalistas, fotógrafos, locutores e entidades de medios de comunicación, que sirva para realzar a Natación. 

A concesión efectuaraa a Comisión de Recompensas, ratificándoa a Xunta Directiva da FEGAN.
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