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NORMATIVA RUTINES TÈCNIQUES
CATEGORIA: SENIOR
Dates

Jornades

24/04/2020

EDATS:

Hora

Piscina

Lloc

18.30

R.Blume

Espluges

Senior: 2001 i anteriors.

1. PARTICIPACIÓ.
1.1.

La competició està oberta a la participació d’esportistes de la categoria determinada en
aquesta normativa, que pertanyin a clubs i escoles catalans i de fora de Catalunya.

1.2.

En aquesta competició, on no hi ha drets d’inscripció, els arbitratges aniran a càrrec dels clubs
participants sent facturats des de la FCN proporcionalment a la inscripció realitzada en els
terminis establerts.

1.3.

La participació mínima serà de 4 nedadores per club.

2. NORMES DE LA COMPETICIÓ.
2.1.

La competició es celebrarà en una jornada, en sessió única.

2.2.

Es competirà en la modalitat de rutines tècniques on es puntuarà en la seva totalitat.

2.3.

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

2.4.

Es farà un sorteig a la FCN 72 hores abans del començament de la competició de la relació
d’ordre de sortida de totes les inscripcions de la competició.

3. INSCRIPCIONS.
3.1.

Les inscripcions es podran realitzar a través del sistema SDP i s’enviaran per correu electrònic a
l’adreça artistica@natacio.cat, únicament en el formulari que genera el mateix portal
informàtic.

3.2.

Tots els llistats provisionals i definitius els podreu trobar en dia i data especificats, a la web de
la FCN (www.aquatics.cat).
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4. RESULTATS.
4.1.

Els resultats a tenir en compte pel Campionat de Catalunya d´estiu s’obtindran de la puntuació
d´aquesta jornada tant pel duo com per l´equip.

4.2.
5. PROGRAMA.
1a JORNADA
INSCRIPCIONS:
Data
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS

9/04/2020

LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS
LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS - TIMMING
LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

14/04/2020
16/04/2020
21/04/2020
23/04/2020

La 1a jornada inclourà la modalitat EQUIP TECNIC i DUO TECNIC ( limitant la participació de duos a 2
per club ).

5.PREMIS.
5.1. Només s’adjudicaran premis a esportistes de federacions, clubs o escoles afiliats a la FCN.

