REGLAMENT LIV TROFEU SANT JORDI DE NATACIÓ - 2020
1.- El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI organitza enguany el LIV TROFEU SANT JORDI de Natació,
competició inclosa dins el Calendari Oficial RFEN i FCN. Així mateix, aquesta competició està inclosa en el
Circuit Català de Natació – XXI Gran Premi Diputació de Barcelona.
2.- La competició es disputarà el dia 25 d’abril de 2020, en sessions de matí i tarda a les 9.30 i 16.30 h, a les
instal·lacions Josep Vallès, al c/ Begur, 44-52, de Barcelona, en piscina descoberta de 50 m i amb
cronometratge electrònic.
3.- Aquest Trofeu es disputa en categoria Open, però amb mínimes de participació.
4.- Cada Club podrà inscriure tots els nedadors que tinguin la marca mínima exigida, sempre i quan no es
superi el nombre següent de sèries per cada prova:

Limitació de sèries
Proves

#Sèries

100
400
800
Relleus

5
3
2
3

L’organització comunicarà amb suficient antelació els nedadors que han quedat fora de la participació o
possibles ampliacions.
5.- No hi ha limitació en el número de proves per nedador, sempre i quan acrediti la marca mínima exigida per
cadascuna. Les mínimes exigides són les presents en el Reglament General del Circuit.
El preu d’inscripció és de 9 € per prova, i pels clubs catalans serà facturat directament per la FCN. Pels clubs
de fora de Catalunya les inscripcions s’hauran d’abonar mitjançant transferència bancària dins del termini
d’inscripció al següent número de compte:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
Seran validades les inscripcions amb la recepció del corresponent comprovant de pagament a l’e-mail:
natacio@natacio.cat

6.-Calendari de proves:
Sessió matí 9.30 h

Sessió tarda 16.30 h

101.- 12x50m LLIURE Mixt
01.- 400 m LLIURE Femenins
02.- 400 m LLIURE Masculins
03.- 100 m PAPALLONA Femenins
04.- 100 m PAPALLONA Masculins
102.- 4x100m BRAÇA Mixt
05.- 100 m ESQUENA Femenins
06.- 100 m ESQUENA Masculins
07.- 400 m ESTILS Femenins
08.- 400 m ESTILS Masculins
09.- 100 m BRAÇA Femenins
10.- 100 m BRAÇA Masculins
11.- 100 m LLIURE Femenins
12.- 100 m LLIURE Masculins
103.- 4x100m PAPALLONA Mixt
13.- 800 m LLIURE Femenins
14.- 800 m LLIURE Masculins

104.- 4x100m ESQUENA Mixt
01.- 400 m LLIURE Femenins
02.- 400 m LLIURE Masculins
03.- 100 m PAPALLONA Femenins
04.- 100 m PAPALLONA Masculins
105.- 4x100m LLIURE Mixt
05.- 100 m ESQUENA Femenins
06.- 100 m ESQUENA Masculins
07.- 400 m ESTILS Femenins
08.- 400 m ESTILS Masculins
09.- 100 m BRAÇA Femenins
10.- 100 m BRAÇA Masculins
11.- 100 m LLIURE Femenins
12.- 100 m LLIURE Masculins
106.- 6x(200-100-50)m LLIURE Mixt
13.- 800 m LLIURE Femenins
14.- 800 m LLIURE Masculins

millor sèrie
millor sèrie
Finals A-B
Finals A-B
Finals A-B
Finals A-B
millor sèrie
millor sèrie
Finals A-B
Finals A-B
Finals A-B
Finals A-B
millor sèrie
millor sèrie

7.- Totes les proves es nedaran per eliminatòries i finals, excepte les de fons (400/800) que seran
contrarellotge, amb la millor sèrie per la tarda, i les de relleus que seran contrarellotge.
IMPORTANT RELLEUS:
Per participar en les proves de relleus, cada Club seleccionarà 12 nedadors (6 masc. / 6 fem.) que es
repartiran en els diferents relleus. És obligatori participar en tots els relleus del programa. S’acceptarà
equips B sempre que no s’omplin les tres sèries i per estricte ordre de marques d’inscripció de la
prova del 12x50.
8.- La competició es disputarà sota el sistema de SORTIDA ÚNICA.
9.- Les baixes de les preliminars i proves contrarellotge s’hauran d’entregar fins a 45’ abans de l’inici de la
sessió del matí.
S’acceptarà baixes per a la Final de les proves anteriors als 400 m. Estils un cop finalitzada aquesta prova.
Per la resta de proves, s’acceptaran les baixes per a les Finals fins als 15’ posteriors a la finalització de la
darrera prova del matí.
Un nedador no presentat en una prova eliminatòria no podrà participar en cap prova posterior de la sessió del
matí.
Les Finals seran penjades al web del Circuit Català de Trofeus de Natació.

10.- Els tres primers nedadors/es classificats en cada prova obtindran medalla, així com premis materials a
determinar per l’organització.
Les proves de relleus tindran una classificació especial on s’atorgarà premiació als tres primers Clubs
classificats.
Els premis econòmics del trofeu es regiran d’acord amb la normativa general del Circuit:
100,00 € al primer classificat en cada prova.
350,00 € a la millor marca segons Taula FINA en categoria femenina i masculina.
Tots aquests premis tindran la corresponent retenció de l´IRPF.
Així mateix, s’atorgarà el LIV TROFEU SANT JORDI a les millors marques masculina i femenina. Per la seva
valoració s’utilitzarà la Taula FINA.
Paral·lelament, es disputarà el 37è Memorial Joan Ferri, el qual s’atorgarà a les millors marques segons Taula
FINA entre els nedadors del CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.
Nota: És OBLIGATORI pels nedadors guardonats assistir al pòdium amb la indumentària oficial del seu Club.
11.- Les inscripcions es realitzaran a la plataforma Leverade. L’enllaç el trobareu al web de la FCN:
www.natacio.cat. Una vegada realitzades les inscripcions, cal enviar el pdf que crea el sistema al següent
correu electrònic: natacio@natacio.cat

Data
OBERTURA INSCRIPCIONS - LEVERADE
TANCAMENT INSCRIPCIONS - LEVERADE
LLISTAT PARTICIPANTS PROVISIONAL
LLISTAT PARTICIPANTS DEFINITIU

06/04/2020
09/04/2020
13/04/2020
16/04/2020

COMPOSICIÓ EQUIPS DE RELLEUS
COMPETICIÓ 1a SESSIÓ
COMPETICIÓ 2a SESSIÓ

20/04/2020
25/04/2020
25/04/2020

No s’acceptaran inscripcions fora d’aquests terminis; ni canvis de proves o modificacions de temps, ni
inscripcions per fax.
12.- Els imprevistos que puguin aparèixer, es resoldran d’acord amb el que disposen els Reglaments Tècnics
vigents o el propi Reglament del Circuit.
13.- El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es reserva el dret de modificar el present Reglament en funció de
les necessitats de la competició.

PROVES DE RELLEUS:
Les inscripcions a les proves de relleus, es realitzaran segons el següent criteri:

Inscripció de les proves de Relleus
Prova
12x50
4x100
6x(200-100-50)

Suma de Temps
Suma de Temps
Suma de Temps de la prova de 4x200 Lliure Mixt

Prova tall Equips B

Tots els nedadors que composin el 12x50 Lliure Mixt, s’hauran d’inscriure en la prova RELLEVISTES nedin o
no proves individuals.
La composició del 12x50 s’enviarà a la FCN per notificar la participació, amb el fitxer que trobareu a l’apartat
web de la competició, abans del 20/04/2020:

https://www.aquatics.cat/natacio/circattrof/trofeusantjordi19-20
La composició dels equips de relleus:

Composició dels Relleus
Fem.
12x50
4x100
6x(200-100-50)

Masc.

Ordre

50%
50%
50%
50%
50% en cada distància 50% en cada distància

Aleatori
Aleatori
Aleatori

La puntuació es realitzarà per la suma dels punts obtinguts pels relleus segons la següent taula:

Puntuació per Equips de Relleus
Proves
4x100 Esquena/Braça/Papallona/Lliure
12x50 Lliure Mixt
6x(200-100-50) Lliure Mixt

Punts

NP

2, 4, 6, 8, 10, 12...
1, 2, 3, 4, 5, 6...
1, 2, 3, 4, 5, 6...

48
24
24

Es puntuarà per posició. En cas d'empat no es distribuirà la puntuació,
s'assignaran els punts que corresponguin segons la posició.
La classificació final es realitzarà per la suma de punts. Es classificaran els clubs per ordre de menor a major
puntuació.

