CRITERIS PER LA HOMOLOGACIÓ DELS RÈCORDS I
MILLORS MARQUES D'EDATS DEL CN SABADELL

Actualment el Club Natació Sabadell disposa d'un registre de Rècords i Millors
Marques resultat de la tasca de recopilació feta per amateurs primer i després pels
diferents secretaris que ha tingut el Club.
Els Rècords Absoluts es recullen en dos registres:
1. Piscina de 25 metres: fins l'any 1991 s'anomenaven Absoluts i es recollien
independentment de la piscina. Es comencen a registrar entre 1918 i 1920.
2. Piscina de 50 metres: es registren des del 1957 (només piscina de 50 metres).
Les Millors Marques d'Edat es recopilen des del 1 de gener de 1981 i hi ha registres en
piscina de 25 i de 50 metres. Anteriorment es recollien per categories.

CRITERIS D'HOMOLOGACIÓ
Qualsevol Rècord o Millor Marca serà homologat si:
1. El nedador o nedadora està en possessió de la llicència federativa en vigor per
la temporada corresponent.
2. La marca ha d'estar aconseguida en una competició oficial.
3. En el cas de nedadors estrangers hauran de tenir la llicència espanyola en vigor
i haver participat com a mínim en dos Campionats d'Espanya(*).

Els Rècords Absoluts han d'aconseguir-se amb:
1. Cronometratge Automàtic
2. Cronometratge Semiautomàtic
3. Tres cronòmetres per carrer
Les Millors Marques d'Edat es poden aconseguir en qualsevol tipus de cronometratge.
En el cas de fer-ho amb cronometratge manual (1 cronometrador per carrer) caldrà
reflectir-ho al registrar la marca.

(*) Els rècords i millors marques seran oficials a final de temporada. Així si un nedador
o nedadora estranger participa en dos Campionats d'Espanya, en una sola temporada,
els seus registres de la temporada seran homologats en el moment de signar per una
segona temporada.

ALTRES LLISTATS
Existeixen altres llistats a l'Arxiu de Proves No homologades o d'Edats anteriors al 1981
que es guarden pel seu interès històric.
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