VII MÀSTERS NATACIÓ LLARGA DISTÀNCIA 3000/5000m P-50
10 de Juny de 2017, Club Natació Vilanova - Piscina Municipal Badia del Vallès 50 m, Avda Tibidabo, s/n -17:00 h

BADIA DEL VALLÈS
PISCINA: PISCINA MUNICIPAL BADIA DEL VALLÈS – 50 metres
Avda Tibidabo, s/n
08214 – BADIA DEL VALLÈS
(BARCELONA)
DATES: 10 de Juny de 2017
201 – 17:00 hores
CARACTERÍSTIQUES INSTAL.LACIÓ: 50 metres - 8 Carrers
CRONOMETRATGE: Manual – 50M
ESCALFAMENT: 10/06/2017
7 - A partir de les 16:30 hores i fins 5 minuts abans de l´inici de les proves.
TELÈFON CONTACTE: 616 05 49 80
CORREU ELECTRÒNIC CONTACTE:
CONTACTE

cnvilanova@hotmail.com

FORMULA COMPETICIÓ: Contra-rellotge
Contra
CATEGORIES PARTICIPACIÓ:
PARTICIPACIÓ

TOTES (Inclosa Pre-Màster (+20),, +25, +30 …+95).

PREMIACIÓ-OBSEQUIS: NI N´HI HA
CATEGORIES OBSEQUIS-PREMIACI
PREMIACIÓ:

TOTES (Inclosa Pre-Màster
Màster (+20), +25, +30 …+95).

PROGRAMA DE COMPETICIÓ - PER PROVES
10 Juny 2017 - 11:00 hores
1. 3000 m LLIURES MASCULÍ
2. 3000 m LLIURES FEMENÍ
3. 5000 m LLIURES MASCULÍ
4. 5000 m LLIURES FEMENÍ
101. 3000 m LLIURES MIXTES
102. 5000 m LLIURES MIXTES

PROVES I LIMITACIONS
Les proves de 3000 i 5000 m lliures es nedaran de forma mixta i dos nedadors/es
nedadors
del mateix gènere per
carrer.
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PROVES I LIMITACIONS
Les proves de 3000 i 5000 m lliures es nedaran de forma mixta i dos nedadors/es del mateix gènere per
carrer.
Les proves de 3000 / 5000 m lliures mixtes la nedaran fins a 32 nedadors/es (16 nedadors/es de cada gènere),
sempre que acreditin la marca mínima exigida de la seva categoría (veure quadre de marques mínimes). Es
nedarà amb dos participants del mateix gènere per carrer.
carrer
S´estableixen 3 categories per l´acreditació
l´acreditaci de les marques mínimes: (A) +20..+35, (B) +40..+50, (C) +55..+.
Les marques mínimes s´hauran d´acreditar amb temps oficials (passos o temps finals) assolits en competicions
de l´estament de màsters de la federació territorial a la que pertany cada participant
participant o de la RFEN. A l´hora de
fer la inscripció s´haurà de reflexar el tipus de piscina (25 ó 50 m), sistema de cronometratge (M ó E), data i lloc
on s´ha aconseguit la marca d´inscripció.
La inscripció de cada esportista en 3000 i 5000 m lliures només es farà a la prova del gènere a la que pertany
(3000 / 5000 m lliures MASC-(1-3)
3) o FEM-(2-4)).
FEM
4)). No s´utilitzarà la prova de 3000 / 5000 m lliures MIXTES pels
clubs per fer la inscripció en aquesta prova.
El club organitzador utilitzarà la prova de 3000 / 5000 m lliures MIXTES (101-102)
102) per certificar els nedadors/es
classificats/des per participar a la prova. No s´acceptaran inscripcions de marques que no estiguin dins de
les mínimes exigides i/o no siguin assolides en competicions oficials dins del periode
period establert
(01/01/2014- fins 04/06/2017).
Totes les marques d´inscripció serán comprovades a través de la secretaria de màsters de la FCN.
Hi hauran tants reserves com nº de sol.licituts rebudes i que no hagin aconseguit l´accès directe de
participació.
El nedador/a que que el seu temps final superi la marca mínima exigida per participar en la seva categoría
apareixerà als resultats com a fora de control deixant sense efecte el registre realitzat.
La confecció de resultats es realitzarà per gènere i categories reals màsters per separat.
Les baixes prèvies a la data de la competició s´hauran de comunicar abans del 8 de juny a les 12:00 h.
Passat aquest termini o el mateix dia de la competició no es realitzaran més canvis encara que restin espaïs
lliures ni es retornaran els diners en concepte de drets d´inscripció.
L´import dels drets d´inscripció d´un esportista que quedi fora de les places de participació nomès serà
retornat en el moment de retirar els llistats de sortida per part del delegat del club al que pertany el nedador/a
afectat.

PARTICIPACIÓ
Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual o d´un dia per la seva Federació Territorial de
Natació o de la RFEN en vigor per la temporada 2016-2017
20
i sigui inscrit pel seu club, dins del periode
establert.
No s´acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en posessió de la llicència
licència tramitada.
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MARQUES MÍNIMES DE PARTICIPACIÓ
Les marques mínimes per poder participar, per ambdós sexes serán les següents:

PROVA 3000 m LLIURES
La inscripció es podrá fer amb la marca mínima de 3000 m i en el cas de no disposar registre en aquesta
distancia es farà amb la marca mínima de la prova de 1500 m.

MARCA MÍNIMA – Opció 1500 m

MARCA MÍNIMA – Opció 3000 m

(Piscina 25 m-Cronometratge Manual)

(Piscina 25 o 50 m - Cronometratge Manual)

CATEGORIES MASCULÍ
+20..+35 (A) 0:28.30,00
+40..+50 (B) 0:30.00,00
+55..+ (C)
0:32.30,00

FEMENÍ
CATEGORIES MASCULÍ
FEMENÍ
0:30.00,00
+20..+35 (A)
0:57.00,00
1:00.00,00
0:31.00,00
:31.00,00
+40..+50 (B)
1:00.00,00
1:02.00,00
0:32.30,00
+55..+ (C)
1:05.00,00
1:05.00,00

(hores, minuts, segons, centèssimes)

(hores, minuts, segons, centèssimes)

Les marques hauran d´estar aconseguides en competicions de l´estament Màsters. No s´acceptaran marques realitzades en
competicions amb llicència de l´estament d´esportista.

El club organitzador es reserva el dret d´omplenar carrers amb nedadors del seu club que no tinguin la
marca mínima exigida per participar-hi.
hi.
Marques vàlides a partir del dia 1 de Gener de 2014.
201
NO S´ACCEPTARAN INSCRIPCIONS SENSE MARCA MÍNIMA ACREDITADA DE FORMA OFICIAL.

PROVA 5000 m LLIURES
La inscripció es podrá fer amb la marca mínima de 3000 m. o un temps màxim acreditat en competició oficial
en la distancia de 5000 m lliures.

MARCA MÍNIMA – Opció 3000 m

MARCA MÍNIMA – Opció 5000 m

(Piscina 25 o 50 m - Cronometratge Manual)

(Piscina 25 o 50 m - Cronometratge Manual)

CATEGORIES MASCULÍ
+20..+35 (A)
0:57.00,00
+40..+50 (B)
1:00.00,00
+55..+ (C)
1:05.00,00

CATEGORIES MASCULÍ
+20..+35 (A)
1:30.00,00
+40..+50 (B)
1:30.00,00
+55..+ (C)
1:30.00,00

FEMENÍ
1:00.00,00
1:02.00,00
1:05.00,00

(hores, minuts, segons, centèssimes)

FEMENÍ
1:40.00,00
1:40.00,00
1:40.00,00

(hores, minuts, segons, centèssimes)

Les marques hauran d´estar aconseguides en competicions de l´estament Màsters. No s´acceptaran marques realitzades en
competicions amb llicència de l´estament d´esportista.

Marques vàlides a partir del dia 1 de Gener de 2014.
201
NO S´ACCEPTARAN INSCRIPCIONS SENSE MARCA MÍNIMA ACREDITADA DE FORMA OFICIAL.
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INSCRIPCIONS
Inscripcions per proves:
Cada club podrà inscriure per prova tants nedadors/es com desitgi.
Els clubs podran realitzar les seves inscripcions directament a través del portal SDP de la RFEN:
PROVES INDIVIDUALS: Es faran exclusivament a través del portal d´inscripció de la RFEN SDP on trobaran
la competició creada pel club organitzador, enviant còpia en .pdf de la inscripció creat pel
pe suport informàtic.
Les inscripcions es realitzaran a:
CLUB NATACIÓ VILANOVA
cnvilanova@hotmail.com
Donats els problemas que creen els canvis el mateix dia de la competició en el suport informàtic, NO
S´ACCEPTARAN canvis ni noves altes el mateix dia de la competició.

DADES A TENIR EN COMPTE
CONCEPTE
FI LLIURAMENT INSCRIPCIONS

DATA
06/06/2017 (fins 18:45 h)

(No
No s´agafarà cap inscripció per mitjà del telèfon)

PUBLICACIÓ LLISTAT NOMINAL PROVISIONAL

7 06/06/2017 (a partir 10:00 h)

(A través e- mail)

CANVIS I RECLAMACIONS O AMPLIACIÓ
INSCRIPCIONS

08/06/2017 (fins les 10:00
1
h)

(Només a través e-mail)

PUBLICACIÓ LLISTAT NOMINAL DEFINITIU

08/06/2017 (a partir 12:00
1
h)

(A través de e-mail)

PUBLICACIÓ LLISTAT ORDRE SORTIDES OFICIAL

09/06/2017 (a partir 14:00 h)

(A través e- mail i webs CN VILANOVA i FCN)

PUBLICACIÓ RESULTATS i FITXER .res

12/06/2017 (a partir 18:00 h)

(A través e- mail i webs CN VILANOVA i FCN)
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DRETS INSCRIPCIÓ
PROVES
(Individuals)

IMPORT
(€),
€),
inscripció
10 €

3000 i 5000 (lliures)

per

El Club Natació Vilanova, facilitarà conjuntament amb el reglament de la competició els fulls de liquidació.
Les quantitats s´abonaran al nº de compte:

“LA CAIXA” : ES68 2100 3352 8121 0023 7169
S´especificarà en concepte: MST i club que realitza l´ingrés.
l´ingrés
S´haurà d´adjuntar per e-mail,
mail, escanejada, còpia de la transferència a la inscripció per tal de donar
aquesta per vàlida.
El club que no hagi fet efectiu la transferencia en concepte de drets d´inscripció abans del dia 8 de Juny a les
18:00 hores no será inclòs a les sèries no podent participar en la competició.
La baixa de nedadors/es a partir del dia 8 de juny a les 16:00 h o no presentació el dia de la competició no
donarà dret en cap cas a la devolució dels drets d´inscripció en aquella/es proves on estigués/sin prèviament
inscrit/a/s.

No es podran realitzar pagaments dels drets d´inscripció en efectiu el mateix dia de la
competició.

RESULTATS
Aquell/a participant que superi la marca minima exigida per la seva categoria apareixerà als
resultats sense temps I classificació com a Fora de Control.
Els/les qui clarament puguin superar en el transcurs de la prova el temps minim exigit seran
obligats a abandonar la prova pel Jutge arbitre o algun membre del jurat arbitral sense
necesitat de deixar acabar la mateixa.
S´enviaran els resultats generals i per categories, fitxer .res i nous records establerts o millorats per correu
electronic als clubs participants per correu electrònic a partir del 12 de Juny de 2017. En cap cas s´enviaran
resultats per correu ordinari.No s´entregaran resultats el mateix dia de la competició.
Els resultats també es podrán consultar a www.clubnataciovilanova.cat i www.aquatics.cat.
www.aquatics.cat
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ALTRES
La participació en la competició suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del present reglament.
Qualsevulla reclamació o dubte no establert en el present reglament es resoldrà segons el reglament FINA per
part del Jurat del Comitè Cátala d´Àrbitres de la FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ establert per controlar
el bon funcionament de la competició.
tició.
Per qualsevulla consulta o aclariment us podem atendre al telèfon o e-mail
e mail especificats en l´apartat
d´inscripcions.
No es podran incloure d´altres proves que no siguin incloses en aquest reglament.
Amb el fí d´evitar confusions no es re-ajustaran
re ajustaran sèries en el cas d´haver baixes suficients per eliminar-ne
eliminar
alguna/es.
Els llistats de sortida i els resultats per prova (versió general) es penjaran en un lloc visible de l´instal.lació.
Qualsevol reclamació haurà de ser entregada pel delegat oficial del club, per escrit, ÚNICAMENT al director de
competició (Sr. FRANCISCO JOSÉ HERRERA I MARTÍNEZ), a la secretaria de competició, previ diposit de 30
€,, que serà retornat cas de prosperar favorable al club recorrent.
El Club Natació Vilanova
ova es reserva el dret d´admisió.
- DIRECTOR DE COMPETICIÓ: FRANCISCO JOSÉ HERRERA MARTÍNEZ – (CLUB NATACIÓ VILANOVA).
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es resoldran d´acord amb
el reglament FINA vigent.

LA DIRECCIÓ TÈCNICA CLUB NATACIÓ VILANOVA

Vilanova i la Geltrú, (actualització) 23 de Maig de 2017
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