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UNIFICACIÓ CRITERIS EQUIPAMENT TÈXTIL EN  PROVES PER EQUIPS 
 
 
Essent conscients de la problemàtica que representa l’aplicació  literal de l’article que fa 
referència als equipaments tèxtils a utilitzar en las competicions per equips i que obliga a que 
tots el components utilitzin una idèntic equipament sense cap mena de variació, per adaptar-se a 
la realitat de molts club  que en moltes ocasions per falta de pressupost o per canvi de proveïdor 
fa que no es pugui complir de forma literal el article , el que en ocasions comporta tensions  en el 
moment de celebrar la prova, la Junta Directiva ha considerat convenien i oportú fer una 
unificació de criteris per tal d’evitar futurs problemes i que els clubs participants tinguin clar els 
criteris respecte l’ uniformitat. 
 
Per tal de beneficiar al màxim els clubs, la Junta i el col·lectiu d’oficials, considera que es te que 
fer una interpretació no restrictiva del article i tenint en compte que des de fa tres anys es va 
acordar que en les competicions a Catalunya es permetien els equipaments de dues peces o 
banyadors en el cas de les dones ( no es obligatori participar amb equipament tipus mono o 
tritaje), el criteri queda establer de la següent manera: 
 
- Per competir en competicions d'equip, tots els integrants d'una mateixa formació hauran 
de portar la peça que cobreix el tors  ( és a dir i mirat de front, de l'espatlla fins a la cintura 
tots dugin el mateix disseny o amb petites variacions ). 
 
- Quan es fa referència a cobrir el tors, s'ha d'entendre que no s'inclouen les 
mànigues ( que per exemple podrien ser diferents o no tenir). 
 
- Cada participant podrà portar els seus espònsors i no cal que existeixi coincidència 
d'aquest amb la resta dels membres de l'equip. 
 
- Les petites variacions ( rivetejats , estampacions laterals , ... ), també seran admeses, 
sempre que no provoqui confusions amb l'uniforme d'un altre equip i que mirat de front es 
pugui apreciar clarament que tots són del mateix equip. 

 
- La possible decoloració de la peça serà també acceptada, sempre que el seu grau no 
provoqui confusions amb l'uniforme d'un altre equip. 
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