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NORMATIVA CAMPIONAT DE CATALUNYA JUNIOR I SÈNIOR
Dates

Jornades

Hora

21/03/2020

Piscina

Lloc

KALLÍPOLIS

1. CATEGORIA:

Junior – 15, 16, 17 i 18 anys (2002 – 2005)

2. CATEGORIA:

Sènior- 2001 i anteriors

3. PARTICIPACIÓ.
3.1.

La competició està oberta a la participació de clubs i equips catalans i de fora de Catalunya.

3.2.

La participació està oberta a equips de clubs de les categories esmentades en l’apartat de
grups d’edats.

3.3.

Hi haurà limitació en el nombre d’inscripcions per rutines. Es podrà inscriure un màxim de 3
solos i 3 duets per club. No hi haurà limitació en el nombre d’inscripcions per la modalitat
d’equip.

3.4.

Les nedadores júniors podran participar a la categoria sènior sempre i quan no superin un
màxim de quatre proves entre les dues categories.

4. INSCRIPCIONS:
4.1. Les inscripcions es podran realitzar a través del sistema LEVERADE i s’enviaran per correu
electrònic a l’adreça artistica@natacio.cat, únicament en el formulari en format .pdf que genera el
mateix portal informàtic.
JORNADA RUTINES
1. Dins de cada tipus de prova (SOLO, DUET, EQUIP) s’assignaran a cada equip les seves components.
(A les nedadores inscrites com a reserves se’ls assignarà aquesta posició).
2. Tots els llistats provisionals i definitius els podreu trobar en dia i data especificats, a la web de la
FCN (www.aquatics.cat).
Data
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS
LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS – TIMMING
LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

04/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
16/03/2020
18/03/2020
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5. FÓRMULA DE LA COMPETICIÓ.
5.1.

La competició es farà pel sistema de finals directes, sense eliminatòries.

6. NORMES DE LA COMPETICIÓ.
6.1.

La competició se celebrarà en 1 jornada, 2 sessions.

6.2.

Es competirà en les modalitats de solo lliure , duo lliure, duo mixt lliure i equip lliure.

6.3.

Els resultats finals s’obtindran en base al còmput de la suma de les rutines.

7. SORTEIG ORDRE DE SORTIDA.
7.1.

Per cada modalitat es farà un sorteig a la FCN 72 hores abans de l’inici de la competició de la
relació d’ordre de sortida de totes les inscripcions de la competició.

8. PROGRAMA DE COMPETICIÓ.
Proves
Solo Junior
Solo Sènior
Equip Sènior
Highlight

1a SESSIÓ

Proves
Duo Junior
Duo Mixt
Duo Sènior
Equip Junior

2a SESSIÖ

9. PREMIS.
9.1.

Obtindran medalla els tres primers equips classificats en cada categoria.

9.2.

Només s’adjudicaran premis als equips de clubs afiliats a la FCN.

