
LIBRO II DOS DEPORTISTAS

Artigo 1
1. Son deportistas as persoas físicas que, estando en posesión da oportuna licenza expedida ou homologada
pola FEGAN, cos requisitos sinalados no Título VII dos seus Estatutos, practican o deporte da Natación en
calquera das súas modalidades. 

2. Os deportistas practicantes da Natación denomínanse nadadores; os que exercitan saltos, saltadores; os
que  compiten  en  Wáter-polo,  wáter-polistas  e,  para  rematar,  as  que  practican  a  Natación  Sincronizada,
nadadoras de sincronizada. 

DEREITOS E DEBERES DOS DEPORTISTAS 
Artigo 2
Son dereitos básicos dos deportistas: 

a) Liberdade para subscribir licenza nos termos que se establecen no presente Libro. 
b) Participar na elección dos órganos de goberno e representación da FEGAN nos termos establecidos

nos Estatutos.
c) Estar en posesión dun seguro obrigatorio que cubra os riscos derivados da actividade deportiva.
d) Recibir atención deportiva do seu Club e da organización federativa.

Artigo 3
Son deberes básicos dos deportistas: 

a) Someterse á disciplina das entidades deportivas polas que subscriban licenza.
b) Non intervir en actividades deportivas con Club ou Entidade distinto ao seu, sen previa autorización

deste, e sempre que o permita a normativa específica.
c) Asistir ás convocatorias das seleccións deportivas galegas para a participación en competicións de

carácter autonómico, nacional ou internacional, ou para a preparación destas; así como os plans de
tecnificación que convoque a FEGAN.

d) Acatar as resolucións que adopten os órganos disciplinarios deportivos polas infraccións cometidas
no transcurso das competicións deportivas.

e) Respectar  as  normas  de utilización  do  equipamento  oficial  en todas  as  competicións  en  que  se
represente á FEGAN.

f) Someterse a controis antidopaxe durante as competicións ou fóra delas, cando o requira a FEGAN, a
Secretaría Xeral para ou Deporte ou calquera outro organismo competente na materia.

CATEGORÍAS
Artigo 4
Os deportistas serán clasificados en función do seu sexo, idade e modalidade que practiquen.

Artigo 5
1.  Os deportistas  serán clasificados  por  categorías  de  idades conforme á normativa  que anualmente  se
aprobe polo órgano competente.

2. A clasificación por categorías permanecerá inalterable durante toda a tempada deportiva.

3.  Para  o  cálculo  da  idade  do  deportista  terase  en  conta  o  número  de  anos  que  cumpra  no  período
comprendido entre o 1 de xaneiro e 31 de decembro do segundo ano incluído na tempada deportiva.
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COMPETICIÓNS
Artigo 6 
1. Os deportistas terán que participar na competición da categoría á que pertenzan, excepto naqueles casos
en que o Regulamento específico de cada competición determine ou posibilite outra cousa.

2. Nas competicións de categoría absoluta poderán participar deportistas sen máis limitacións que as que
puidese establecer o Regulamento da competición.

Artigo 7
Son  deportistas  aptos  para  poder  formar  parte  dos  equipos  e  seleccións  rexionais,  en  calquera  das
modalidades, os que teñan a nacionalidade española, xa sexa por orixe ou por naturalización, tendo en conta
a normativa da RFEN en vigor.

DAS LICENZAS
Artigo 8 
Para poder participar nunha competición oficial de ámbito rexional os deportistas deberán estar en posesión
da correspondente licenza federativa expedida ou homologada pola FEGAN.

Artigo 9
Os deportistas inscribiranse, segundo a súa idade, na categoría que lles corresponda.

Artigo 10
1. No transcurso da tempada deportiva os deportistas non poderán subscribir licenza galega por dous Clubs
diferentes pertencentes á Comunidade Autónoma Galega, excepto nos seguintes supostos, previa solicitude
á Xunta Directiva da FEGAN:

a) Que o Club de orixe retirouse ou dado de baixa da FEGAN.
b) Por cambio de residencia dos pais nos supostos de menores de idade.

2. Os deportistas estranxeiros poderán tramitar a súa licenza facendo constar expresamente tal condición,
podendo  participar  soamente  en  competicións  que  non  leven  consigo  títulos  ou  puntuacións  rexionais
(tomas  de  tempo,  trofeos  particulares  de  club).  Para  poder  participar  en  todas  as  competicións  e
campionatos  programados  e  organizado  pola  FEGAN,  deberán  estar  en  posesión,  ademais  da  licenza
deportiva, do permiso de residencia conforme á lexislación vixente, e acreditar unha residencia mínima dun
ano.

3. A participación de deportistas estranxeiros en competicións rexionais, queda limitada á súa achega ao Club
ao que pertencen, excluíndose, polo tanto, o referente a:
-Recoñecemento de marcas e mellores marcas individuais ou de substitucións
-Recoñecemento de Títulos (Campión Galego, Subcampión,...)
-Recoñecemento de acceso a axudas de índole económico individual: axudas, premios, bolsas... 

Artigo 11
1. Os deportistas só poderán subscribir e obter licenza por un Club na mesma tempada deportiva. 

2. Como excepción ao anterior o deportista que, tendo subscrita licenza cun Club por unha determinada
modalidade deportiva, desexase practicar outra das que integran o deporte da Natación que non leve a cabo
en devandito Club, poderá subscribir unha segunda licenza por Club distinto no que si se practicase. 

2 / 4

Federación Galega
de Natación

Avenida de Glasgow, 13  | 15008 - A Coruña  |  Tel. 981 174377
www.fegan.org - info@fegan.org



3. Para a tramitación desta segunda licenza precisarase que, en todos os casos, xunto á solicitude de licenza,
achéguese escrito do Club co que ten subscrita a primeira licenza manifestando a súa conformidade.

COMPATIBILIDADE ENTRE LICENZAS
Artigo 12
1. A licenza de deportista é compatible coa de Árbitro en modalidade deportiva da súa propia especialidade.
So se poderá arbitrar en competicións das categorías inferiores á da súa propia categoría como deportista.
Particularmente,  na  especialidade  de wáter-polo  poderase  arbitrar  ademais  dos  partidos  das  categorías
inferiores, naqueles que aínda sendo da mesma categoría participen unicamente persoas do outro sexo, e
teñan unha competición e clasificación diferenciada. En todo caso, arbitrar incumprindo esta norma impedirá
a participación como deportista en calquera competición na que exista ou tivese existido incompatibilidade,
sexa a competición da natureza que sexa, durante toda a tempada na que se teña arbitrado vulnerando esta
normativa de incompatibilidades.

2. A licenza de deportista será compatible coa de técnico-adestrador e Directivo en todas as modalidades
deportivas 

3. As referidas compatibilidades supoñen, necesariamente, a subscrición de cantas licenzas sexan precisas
para as actividades e actuacións que comportan cada unha delas.

4. A licenza Máster será compatible coa de Árbitro, Técnico-Adestrador e Directivo.

TRAMITACIÓN DAS LICENZAS
Artigo 13
1.  A  primeira  licenza dun deportista  efectuarase polo  Club que  se  desexe;  as  sucesivas  axustaranse ao
disposto no presente Libro.

2. As licenzas solicitaranse, sempre a través dun Club ante a FEGAN, a partir do día 1 do mes anterior ao de
inicio de cada tempada, cumprindo cos requisitos esixidos no presente Libro.

Artigo 14
1. As solicitudes deberán formalizarse por medio dos impresos oficiais da FEGAN. 2. Os impresos oficiais
constarán de dous exemplares a entregar na FEGAN, dos cales un deles devolverase, debidamente selado, ao
Club.

Artigo 15
O Club que tramita a licenza dun deportista deberá, previamente á remisión á FEGAN dos impresos aos que
se fai referencia na sección anterior, contar no seu poder con: 

a)  Se se trata  da primeira  licenza  a  tramitar  polo  deportista,  certificación de nacemento ou documento
acreditativo debidamente compulsado, que deberá remitirse á FEGAN.

b) En calquera caso, documento no que conste o consentimento do deportista, subscrito por el mesmo no
caso de ser maior de idade ou estar emancipado, ou por quen ostente a súa representación legal nos demais
casos.

c) Fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor para os maiores de 15 anos.
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Artigo 16
1. No caso de fusión de dúas ou máis Clubs, os deportistas con licenza en vigor por calquera deles quedarán
en liberdade de continuar ou non no Club que resulte da fusión, opción que poderán exercer no prazo de
oito días, a contar desde a data na que aquela quede rexistrada na FEGAN. Os que no indicado termo non
comunicasen á FEGAN e ao propio Club o seu desexo de cambiar de Club quedarán adscritos ao novo Club e
deberán formalizar  licenza por  este,  que se subrogará nos dereitos  e  obrigacións  do anterior  ao que o
interesado pertencía.

2. Para dar eficacia ao anteriormente exposto, os Clubs interesados na fusión deberán dar a coñecer aos
seus  deportistas  o  texto  da  sección  precedente,  a  través  de carta  certificada,  cursada  cunha antelación
mínima de oito días á data da comunicación da fusión á FEGAN. O incumprimento desta obriga non impedirá
o dereito de opción ao deportista.

VIXENCIA DAS LICENZAS
Artigo 17
As licenzas dos deportistas terán unha vixencia dunha tempada, sen prexuízo do que, para os efectos das
licenzas de carácter estatal, determine a Real Federación Española de Natación. 

Ao  finalizar  a  tempada  de  vixencia  da  licenza,  todo  deportista  quedará  libre  para  subscribir  outra  con
calquera Club.

CONFLITOS
Artigo 18
1. Todas as discrepancias que xurdan ao redor das materias obxecto deste Libro serán resoltas, dentro do
ámbito das súas competencias, pola FEGAN, a través da Comisión Permanente da súa Xunta Directiva, previa
a incoación do oportuno expediente. 

2. O expediente poderá incoarse de oficio ou a instancia de calquera parte interesada, garantíndose o trámite
de audiencia aos afectados. 

3.  O  expediente  resolverase  no  prazo  máximo  de  21  días  naturais,  sendo  a  decisión  que  se  adopte
inmediatamente executiva, sen prexuízo dos ulteriores recursos que contra tal resolución procedan.

4. Tratándose de licenzas, entre tanto se resolve un expediente, o deportista non poderá competir polo seu
novo Club, coas repercusións disciplinarias que a súa participación poida provocar.

5. Contra as resolucións adoptadas pola Comisión Permanente caberá recurso ante a Xunta Directiva da
FEGAN no prazo de 5 días naturais.
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