
NORMATIVA MÀSTER ‐ C.N. BADALONA 

1. S’ha de ser soci esportiu del Club Natació Badalona. 

2. Tots aquells nedadors/es que es vulguin apuntar per primera vegada a  l’equip de natació màster, hauran de 

justificar  que  han  estat  nedadors  d’altres  clubs  o  fer  una  prova  d’accés.  El  Club  es  reserva  l’admissió  del 

nedador/a en funció de la seva capacitat. 

3. Participar com a mínim a una competició màster al trimestre, en el Campionat de Catalunya Màster  i a dues 

travessies, la de Badalona i la de Banyoles. 

4. La travessia de Badalona i la de Banyoles correrà a càrrec del Club per tot l’equip màster. 

5. El Club apuntarà sense cost a tots els nedadors màsters a  les dues travessies pactades. En el cas que no sigui 

possible per raons personals participar‐hi, s’haurà de comunicar una setmana abans la baixa a l’oficina del Club 

mitjançant el correu electrònic: esports@cnbadalona.cat. 

6. El primer nivell de nedador/a màster: l’esportista s’ho pagarà tot. 

7. El segon nivell de nedador/a màster: el Club pagarà la llicència Màster sent el/la nedador/a qui es farà càrrec de 

pagar les proves en les que participi.  

8. El tercer nivell de nedador/a màster: si el/la nedador/a ha complert  les obligacions mínimes pactades, serà el 

Club qui pagarà la llicència per la següent temporada a més dels Campionats de Catalunya. 

9. El quart nivell de nedador/a màster: el Club, pagarà la llicència, els Campionats de Catalunya i 6 Trofeus de Club 

que apareguin en el calendari màster de la FCN. 

10. Si es participar a diferents travessies amb part de  les dues obligatòries, el/la nedador/a s’ha d’apuntar com a 

“C.N. Badalona” assumint el cost de la proba. Excepte les “open” que serà el club qui es farà càrrec del cost de 

la travessia. 

11. Si  per  segon  any  consecutiu  el  nedador/a  no  compleix  les  seves  obligacions,  no  serà  admès  per  la  propera 

temporada  com  a  nedador màster,  causant  baixa  definitiva  i  perdrà  la  seva  plaça  per  nedar  a  la  Piscina 

Municipal. 

12. L’usuari/a,  que  no  sigui  soci/a  i  vulgui  formar  part  de  l’equip,  haurà  d’abonar  una  fiança  (corresponent  a 

l’import d’un  trimestre). Aquesta  fiança es  tornarà quan hagi complert els  tres anys de soci/a esportiu, si per 

qualsevol motiu abandonés l’equip abans dels tres anys, aquest import no es tornaria. 

13. Si per algun motiu el/la nedador/a vol deixar de  ser màster, ho ha de notificar per escrit a  l’oficina del Club 

mitjançant el correu electrònic: esports@cnbadalona.cat. Això implicarà deixar de ser soci esportiu de l’entitat i 

perdre la seva plaça per nedar a la Piscina Municipal. Si ha estat  membre de l’equip un temps inferior a 3 anys i 

no era  soci/a  abans, haurà d’abonar  l’import de  la  corresponent matrícula del Club.  Si ha estat membre de 

l’equip un temps superior a 3 anys o ja era soci/a abans de pertànyer a l’equip de màsters, podrà continuar sent 

soci/a del Club sense pagar més import que la quota trimestral. 

14. El/la  nedador/a  respectarà  l’horari  pactat  entre  el  Club  i  l’Ajuntament  per  poder  entrenar  a  la  Piscina 

Municipal.  L’horari  serà  de  14:00h  a  15:30h  de  dilluns  a  divendres  (dos  carrils  reservats  exclusivament  per 

màsters  i triatletes del CNB). De 14:00h a 20:00h els dissabtes  i de 09:00h a 14:00 els diumenges, sense carril 

reservat cap dia del cap de setmana. El/la màster no podrà convidar a cap usuari que no pertanyi a  l’equip de 

màster o de triatló del Club a incorporar‐se en els carrils reservats per l’entitat. 

15. Vestuari: és obligatori, per raons d’imatge, que el/la màster porti l’equipació del Club Natació Badalona a totes 

les proves que disputi. La roba estarà disponible a les oficines del Club. 

16. El/la nedador/a haurà de  complir  tots  els punts  esmentats  a dalt per  poder passar de  nivell per  la  següent 

temporada,  sinó  fos  així,  repetiria  nivell.  De  la mateixa manera  que  compilin  els  punts  es  puja  de  nivell, 

incomplint els punts es baixarà de nivell també. Tant fa el temps que es porti a l’equip, podrà tornar a baixar a 

segon nivell, primer o inclús ser convidat a deixar l’equip. 

17. A final de temporada es valorarà  individualment a  l’esportista, estudiant  la temporada que ha fet  i es valorarà 

de manera personal l’ascens o la baixada de nivell. Això implica que es tindrà en compte l’iterés en pertànyer a 

l’equip, si ha patit alguna lesió... 

18. A  final  de  temporada,  el/la  nedador/a  enviarà  per  correu  electrònic  l’oficina  del  Club mitjançant  el  correu 

electrònic: esports@cnbadalona.cat  la relació de competicions  i travessies en  les que ha participat, a fi que es 

pugui valorar el compliment de l’objectiu pactat. 

19. El Club es reserva el dret de modificar en qualsevol moment alguna de les condicions abans esmentades. 



Llicència únicament per fer travessies 

 

1. No serà necessari ser soci del Club, malgrat es nedi pel C.N. Badalona, i tampoc es considerarà soci esportiu de 

l’entitat. 

2. El Club no assumirà el càrrec de la llicència de cap nedador/a, només la tramitarà sent el propi interessat qui la 

pagui. 

3. A partir del segon nivell de competició en travessies, si el/la nedador/a ha participat en 4 travessies i ja és soci, 

el  Club  assumirà  el  cost  de  la  llicència  per  la  següent  temporada.  Pels  nedadors  no  socis  no  s’aplicarà  el 

pagament de la llicència malgrat hagin participat a 4 travessies o més. 

4. Si  el/la nedador/a ha  complert  el pactat, ha de demostrar  la participació de  les  travessies  l’oficina del Club 

mitjançant el correu electrònic: esports@cnbadalona.cat. 

5. El/la nedador/a no pot entrenar com a nedador màster a la Piscina Municipal. 

6. El Club  farà  la  inscripció del/la màster a  la Travessia de Banyoles, que correrà a càrrec de  l’esportista sinó és 

soci/a i la inscripció a la Travessia de Badalona que pagarà el Club si el/la màster és soci/a. 

7. L’usuari/a,  que  no  sigui  soci/a  i  vulgui  formar  part  de  l’equip,  haurà  d’abonar  una  fiança  (corresponent  a 

l’import de  la matrícula). Aquesta fiança es tornarà quan hagi complert els tres anys de soci/a esportiu, si per 

qualsevol motiu abandones l’equip abans dels tres anys aquest import no es tornaria. 

8. El Club es reserva el dret de modificar en qualsevol moment alguna de les condicions abans esmentades. 


