CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2017 - 2018
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ NATACIÓ
PARALÍMPICA
BREU INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA
La natació per a discapacitats és l'únic esport que combina les condicions de diverses
discapacitats físiques com les amputacions, la paràlisis cerebral (coordinació i restriccions
del moviment), la lesió de la medul.la espinal (debilitat o paràlisis que impliquen qualsevol
combinació de membres) i altres discapacitats (com nanisme; restriccions de les
articulacions principals), en totes les classes, és a dir, s'agrupa segons la seva capacitat per
a nedar, independentment de la causa de la seva discapacitat.
Històricament ha estat des de finals dels anys 80 l’esport que més fites ha aconseguit en
l’àmbit internacional. Molts són els esportistes balears que han marcat moments
importants a la natació mundial.
Totes les classes (Categoria per classificació funcional) comencen amb la lletra "S" de
swimming.
Classificació S1-S10
Nedadors amb Discapacitat Física.
Classificació S11-S13
Nedadors amb Deficiència Visual.
Classificació S14
Nedadors amb Discapacitat Intel·lectual.
El prefix "S" denota la classe per l'estil lliure, esquena i papallona.
El prefix "SB" denota la classe per l'estil de braça.
El prefix "SM" denota la classe d'estils individual.
El rang és des de nedadors amb una discapacitat severa (S1, SB1, SM1) a aquells amb la
discapacitat mínima (S10, SB9, SM10).
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A qualsevol classe els nedadors poden començar amb una sortida des del trampolí o des de
l'aigua depenent de la seva condició física funcional. Això es valorarà en el moment de la
classificació del nedador.
A continuació es definiran els diferents perfils de cada grup de classificació:
S1, SB1, SM1: Nedadors amb problemes de coordinació severs en quatre membres o tenen
gairebé total afectació de les cames, tronc, mans i funcionalitat mínima de la espatlla. És la
classe amb nedadors amb major discapacitat física.
S2, SB2, SM3: Nedadors amb discapacitats similars als de classe S1, però aquests
nedadors tenen més propulsió fent servir algun braç i cama.
S3, SB2, SM3: Nedadors amb cops als braços raonables però inútil a les cames o tronc.
Amputació severa en quatre membres. Nedadors d'aquesta classe tenen augmentada la
seva habilitat quan els comparem amb la S2.
S4, SB3, SM4: Nedadors que fan servir braços i cames i, tenen debilitat mínima a les seves
mans, però tenen inútil tronc i cames. Nedadors amb problemes de la coordinació que
afecta a tots els membres, però majoritàriament a les cames. Nedadors amb amputacions
severes de tres extremitats. Funcionalitat augmentada quan els comparem amb la S3.
S5, SB4, SM5: Nedadors amb funcionalitat als braços i mans però cap al tronc o músculs
de la cama. Nedadors que encara tenen greus problemes de coordinació.
S6, SB5, SM6: Nedadors amb funcionalitat als braços i mans, alguna funcionalitat al tronc,
però cap múscul a la cama útil. Nedadors amb problemes de la coordinació malgrat
normalment, aquests poden caminar. També pels nans i nedadors amb amputacions
importants amb dues extremitats.
S7, SB6, SM7: Nedadors amb funcionalitat de braços, mans i tronc i, amb alguna funció
de la cama. Nedadors amb coordinació o debilitat al mateix cantó del cos (hemiparètics).
Amputació a dues extremitats.
S8, SB7, SM8: Nedadors amb funcionalitat de braços, mans i tronc i, amb alguna funció
de la cama. Nedadors amb ús d'un sol hemicos o alguna amputació de les seves
extremitats.
S9, SB8, SM9: Nedadors amb debilitat severa en una sola cama o amb problemes de la
coordinació molt lleugera, amb una amputació menor a les seves extremitats.
S10, SB9, SM10: Nedadors amb debilitat mínima que afecta a les cames. Nedadors amb
restricció dels moviments de l'articulació del maluc. Nedadors amb poca deformitat als
peus o pèrdua menor d'una part de les extremitats. Aquesta classe és la que té la menor
discapacitat física.
S11, SB11, SM11: Aquests nedadors son incapaços de veure i estan considerats cecs totals.
En aquesta classe han de dur ulleres opaques i necessiten a algú que els doni un cop quan
estiguin a prop del mur.
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S12, SB12, SM12: Aquests nedadors poden reconèixer formes i tenen certa capacitat de
visió. La capacitat de visió varia molt en aquesta classe.
S13, SB13, SM13: Aquest nedadors tenen millor visió, però legalment es considera que
tenen un problema de deficiència visual.
S14, SB14, SM14: Nedadors amb discapacitat intel·lectual del nivell I: Competició. Es el
nivell més alt dins el nivells de participació de FEDDI. Està dirigit a tots aquells nedadors
amb un nivell suficientment alt com a per poder practicar l’esport sense modificació del
reglament corresponent.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PROGRAMA
Detectar i seleccionar, d'entre la població esportistes amb discapacitat amb qualitats
específiques que permetin preveure la seva projecció futura dins l'esport d'alt nivell.
Millorar el nivell tècnic i competitiu dels joves esportistes seleccionats pel programa de
tecnificació.
Vetllar perquè els esportistes seleccionats, durant el procés de permanència al Centre de
Tecnificació Esportiva, obtinguin una formació integral.

EQUIP TÈCNIC
Director Tècnic PT: Antoni Pomar Bauzá.

LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT
Poliesportiu Príncipes de España / Piscines Municipals Son Hugo.

PLACES DISPONIBLES
Nº PLACES: 7.
“Per la seva complexitat es difícil concretar el nombre de places, per aquest motiu pot variar
en funció del nedadors aspirants (grau de discapacitat) que poden accedir a places vacants
del programa.”
CONVOCATÒRIES D’ADJUDICACIÓ DE PLACES
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Nº PLACES 1a. CONVOCATÒRIA: 7
Presentació sol·licituds: 28 de juny al 07 de juliol del 2017
Publicació llistat provisional: 20 de juliol 21 del 2017
Publicació llistat definitiu: 02 d’agost del 2017
Nº PLACES 2a. CONVOCATÒRIA: Pendent Places Vacants 1ª Convocatòria.
Publicació Calendari Criteris Selecció 2ª Convocatòria: 15 de gener del 2018.
DURADA DE LA PLAÇA
La permanència en el programa del nedador que hagi estat seleccionat és d’un any,
moment en què ha de tornar a fer la sol·licitud al PT de Natació Paralímpica si vol
continuar formant-ne part.
PRIORITAT ASIGNACIÓ PLAÇA
L'ordre de prioritat per designar les places serà per categories 1r Absolut Jove, 2n Junior i 3r
Infantil.
En el cas de dubte dins una mateixa categoria amb els criteris específics d’accés entre punts
i resultats esportius preval els punts taula IPC-WR de major a menor puntuació (la menor
puntuació és la que té assignada cada categoria).
Criteri Tècnic: El Director Tècnic podrà proposar a la Gerència de la Fundació nedadors
amb possessió de la llicència federativa (FEDDF, FEDPC, FEDC i FEDDI) corresponent a la
seva discapacitat de la categoria Infantil, Junior i Absoluts Jove al Programa de Tecnificació
que tinguin projecció a curt, mig i llarg termini, encara que no acomplexin les condicions
anteriors. La Gerència de la Fundació valorarà les propostes del Director Tècnic del
Programa.
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
Valoració de l'entrenador, entrevista personal amb el nedador i pares, revisió mèdica i
psicològica en el Centre Mèdic de la Fundació per a l'Esport i presentació de certificats
federatius que acreditin tenir la puntuació adient per formar part del PT de Natació
Paralímpica del Programa d’Alt Rendiment, Tecnificació Estatal i Tecnificació Autòmica,
aquesta condició pot variar al llarg de la temporada en funció dels resultats obtinguts per el
nedador del programa.
ALTRES ASPECTES
Els nedadors aspirants poden accedir a les a places vacants en el PT de Natació
Paralímpica de manera independent, encara que recomanem que pertanyin, a més de la
FEBED / FFEE, a un club afiliat a la federació balear / federació espanyola corresponent.
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Recordar que el nombre de places vacants pot variar de 4 a 7, ja que en la Natació
Paralímpica hi ha un ventall de possibilitats molt gran, que per la seva complexitat és difícil
concretar, per aquest motiu pot variar en funció dels nedadors aspirants (grau de
discapacitat) que poden accedir a les places vacants del programa.
Si no s'han cobert la totalitat de les places indicades en la convocatòria ordinària quedaran
vacants per a la pròxima convocatòria d’accés al PT de Natació Paralímpica.
Tots aquells nedadors que no han obtingut plaça al programa podran ésser convocats per
formar part per al grup de seguiment.
Si un nedador es dóna de baixa del PT de Natació Paralímpica durant els 30 primers dies
naturals des de la comunicació de la llista d’accés al programa, automàticament hi
accedirà el següent nedador de la llista amb major puntuació.
Si un nedador es dóna de baixa del PT de Natació Paralímpica a partir dels 31 dies de
pertànyer al grup de tecnificació, la seva plaça quedarà vacant per a la pròxima
convocatòria d’accés al programa.

EDATS
Infantil: Nascuts any 2002 i posteriors (Masculins / Femenins).
Junior: Nascuts any 2001, 2000, 1999, 1998 i 1997 (Masculins / Femenins).
Absolut Jove: Nascuts any 1996 i anteriors (Masculins / Femenins).

ESTUDIS-TECNIFICACIÓ
El PT Natació Paralímpica valora l'expedient acadèmic de cada un dels esportistes del
programa, perquè ens interessa fomentar la formació completa en els estudis i en
l’esportiu.
Tots els esportistes que entrin a formar part del programa amb edat de cursar 3r. , 4t de
ESO, 1r., 2n de Batxiller, Cicle Formatiu Grau Mitjà CAFEM i Cicle Formatiu Grau Superior
TAFAD hauran de cursar els seus estudis a l'IES CTEIB, podent haver excepcions:
-

Esportistes amb una clara projecció que fora d' edats anteriorment
esmentades (exemple 1r , 2n de ESO ó Universitaris).
Esportistes que per el seu grau de discapacitat hagin de seguir en el seus
respectius centres educatius.
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REQUISITS GENERALS I ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS
Requisits generals programa autonòmic:
1. Tenir el veïnatge administratiu en qualsevol municipi de les Illes Balears, amb un
mínim de tres anys, anteriors a la data de la sol·licitud d’accés a la residència.
2. Tenir llicència esportiva per un club de Balears amb llicència nacional per a la
temporada 17/18.
3. Passar de forma favorable reconeixement mèdic.
4. No haver estat expulsat ni haver abandonat voluntàriament amb anterioritat un
programa de tecnificació.
5. No haver tingut cap expedient disciplinari a l’IES CTEIB en anys anteriors.
6. Signar el codi d’ètica esportiva que regula els programes de tecnificació, assumint el
compromís de complir-lo i col·laborar a difondre el seu esperit esportiu.
7. Signar i complir la normativa general que regula els programes de tecnificació.
8. Complir els criteris d’accés i/o permanència del programa de tecnificació
Requisits generals Programa Estatal
1. Tenir nacionalitat Espanyola.
2. Llicència de la FEDDF, FEDPC, FEDC i FEDDI en vigor.
3. Passar de forma favorable reconeixement mèdic.
4. No haver estat expulsat ni abandonat voluntàriament amb anterioritat un
programa de tecnificació.
5. No haver tingut cap expedient disciplinari a l’IES CTEIB en anys anteriors.
6. Signar el codi d’ètica esportiva que regula els programes de tecnificació, assumint el
compromís de complir-lo i col·laborar a difondre el seu esperit esportiu.
7. Signar i complir la normativa general que regula els programes de tecnificació.
8. Complir els criteris d’accés i/o permanència del programa de tecnificació

NORMES D'ENTRENAMENT DEL PROGRAMA
1. Tots els nedadors hauran de complir en la totalitat els programes
d’entrenaments planificats pel tècnic.
2. Nombre Sessions Setmanals: En funció del període de la temporada / del
nedador grau de discapacitat / classificació funcional. El nombre de les
sessions setmanals d'entrenament serà de 6 a 9 sessions d'entrenaments aigua
i de 2 a 3 sessions d'entrenament físic.
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3. Tots els nedadors hauran de complir amb els horaris d’entrenament establerts
pel tècnic.
4. Horari: En funció del període de la temporada / del nedador “grau de
discapacitat” / classificació funcional. L’horari de les sessions setmanals
d'entrenament serà de 11:00 a 13:30 i 17:00 a 19:30 aigua i de 17:30 a 19:00,
19:30 a 20:30 ó 11:30 a 12:30 físic.
5. El Director Tècnic del PT pot convocar als diferents entrenadors d'origen en
moments puntuals de la temporada per col·laborar i dur a terme tasques
d'entrenaments, quant el Director Tècnic del PT hagi de que amb una part dels
esportistes del programa per motius del calendari de competicions, la resta
podran quedar entrenant al seu club o a les mateixes instal·lacions del centre
amb els seus entrenadors d'origen.
6. El Director Tècnic del PT, es el qui marca les competicions de tots i cada un del
esportistes del programa.
7. Si el Director tècnic del PT ho considera oportú, pot proposar a la Gerència de
la Fundació per a l’Esport Balear donar de baixa un nedador perquè no
compleix el pla de treball i perquè no compleix les normes i obligacions
establertes, entre altres motius.

CRITERIS DE SELECCIÓ
CRITERIS DE SELECCIÓ GENERALS
Nedadors que poden participar al PT de Natació Paralímpica:
Discapacitat intel·lectual amb llicència FEDDI.
Discapacitat física amb llicència FEDDF / FEDPC
Discapacitat ó Deficiència visual amb llicència FEDC
FEDC: Federación Española de Deportes para Ciegos.
FEDDF: Federación Española de Deportes Discapacitados Físicos.
FEDDI: Federación Española de Deportes Discapacitados Intelectuales.
FEDPC: Federación Española de Deportes Paràlisis Cerebral.
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECIFÍFICS
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ AUTONÒMICA


Infantil – Requisits Específics d’Accés
a) Acreditar tenir 150 ó més punts taula IPC-WR
b) Estar entre el 4t i 8e al:
Campionats d’Espanya Absolut (4 FFEE*).
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Campionats d’Espanya de Joves (4 FFEE*).
Campionats d’Espanya Escolar CSD (4 FFEE*).
c) Criteri Tècnic: Projecció a llarg termini.


Junior – Requisits Específics d’Accés
a) Acreditar tenir 300 ó més punts taula IPC-WR
b) Estar entre el 4t i 8e al:
Campionats d’Espanya Absolut (4 FFEE*).
Campionats d’Espanya de Joves (4 FFEE*).
c) Criteri Tècnic: Projecció a llarg termini.



Absolut Jove – Requisits Específics d’Accés
a) Acreditar tenir 450 ó més punts taula IPC-WR
b) Estar entre el 4t i 8e al:
Campionats d’Espanya Absolut (4 FFEE*).
c) Criteri Tècnic: Projecció a llarg termini.

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ ESTATAL


Infantil – Requisits Específics d’Accés
a) Acreditar tenir 300 ó més punts taula IPC-WR
b) Medallistes: Campionats d’Espanya Absolut (4 FFEE*).
Campionats d’Espanya de Joves (4 FFEE*).
Campionats d’Espanya Escolar CSD (4 FFEE*).
c) Criteri Tècnic: Projecció a mig termini.



Junior – Requisits Específics d’Accés
a) Acreditar tenir 450 ó més punts taula IPC-WR
b) Medallistes: Campionats d’Espanya Absolut (4 FFEE*).
Campionats d’Espanya de Joves (4 FFEE*).
c) Criteri Tècnic: Projecció a mig termini.



Absolut Jove – Requisits Específics d’Accés
a) Acreditar tenir 600 ó més punts taula IPC-WR
b) Medallistes: Campionats d’Espanya Absolut (4 FFEE*).
c) Criteri Tècnic: Projecció a mig termini.

*4 FFEE: 4 Federacions Espanyoles (FEDDF, FEDPC, FEDC i FEDDI).
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PROGRAMA D’ALT RENDIMENT


Absolut Jove – Requisits Específics d’Accés:
a) Acreditar tenir 750 o més punts taula IPC-WR
b) Internacional (participar en preseleccions o seleccions nacionals).
c) Criteri Tècnic: Projecció a curt termini.

 En referència als Requisits Específics d’Accés: Els punts taula IPC-WR, Resultats
Esportius i Criteri Tècnic, tots ells son vàlids a l’hora de poder accedir al PT.
 L'ordre de prioritat per designar les places serà per categories 1r Absolut Jove, 2n
Junior i 3r Infantil.
 En el cas de dubte dins una mateixa categoria amb els criteris específics d’accés
entre punts i resultats esportius preval els punts taula IPC-WR de major a menor
puntuació (la menor puntuació és la que té assignada cada categoria).
 Criteri Tècnic: El Director Tècnic podrà proposar nedadors, amb possessió de la
llicència federativa (FEDDF, FEDPC, FEDC i FEDDI) corresponent a la seva
discapacitat de la categoria Infantil, Absoluts Jove i Absoluts al Programa de
Tecnificació que tinguin projecció a curt, mig i llarg termini, encara que no
acomplexin les condicions anteriors.
 Adjunt Annex Taules de punts IPC-WR a on específica prova i categoria
(Classificació funcional S1, S2, S3...).

Per a accedir al full de sol·licitud poden clicar al següent enllaç:
http://goo.gl/forms/iVAqVSXPbqBgrXUO2
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