REGLAMENT DEL LI TROFEU SANT JORDI DE NATACIÓ - 2021

1.- El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI organitza enguany el LIV TROFEU SANT JORDI de
Natació, competició inclosa dins el Calendari Oficial FINA, LEN, RFEN i FCN. Així mateix,
aquesta competició està inclosa en el Circuit Català de Natació – XIX Gran Premi Diputació de
Barcelona.
2.- La competició es disputarà el dia 24 d’abril de 2021, 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.- L’inici de la competició serà a les 9.30 h,, dividint el matí en dues sessions respectant les
normatives COVID d’aforament i participació establertes per aquest Trofeu. Per la tarda, la
sessió única començarà a les 17.30 h. Els horaris d’obertura, escalfaments i organització de les
sessions es penjaran en les instruccions tècniques del Trofeu.
5.- Cada Club podrà inscriure tots els nedadors que tinguin la marca mínima exigida. En funció
de la participació i l’aforament disponible el nombre de sèries per prova podrà variar.
L’organització comunicarà amb suficient antelació els nedadors que han quedat fora de la
participació o possibles ampliacions.
6.- 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 9,00 € 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

7.- Les proves es disputaran segons el següent ordre de distàncies i estils :
Sessió matí 9.30 h
01.- 400 m
02.- 400 m
03.- 100 m
04.- 100 m
05.- 100 m
06.- 100 m
07.- 100 m
08.- 100 m

Sessió tarda 17.30 h

ESTILS Masculins
ESTILS Femenins
LLIURES Masculins
LLIURES Femenins
BRAÇA Masculins
BRAÇA Femenins
PAPALLONA Masculins
PAPALLONA Femenins

09.- 400 m
10.- 400 m
11.- 200 m
12.- 200 m
13.- 100 m
14.- 100 m

LLIURES Masculins
LLIURES Femenins
ESTILS Masculins
ESTILS Femenins
ESQUENA Masculins
ESQUENA Femenins

8.- El Trofeu es disputarà amb sistema contrarrellotge.
9.- La competició es disputarà sota el sistema de SORTIDA ÚNICA. Les sortides es donaran,
exceptuant les proves d’esquena, amb els nedadors de la sèrie anterior dins de l’aigua.
10.- Els tres primers nedadors/es classificats en cada prova obtindran medalla, així com premis
materials a determinar per l’organització.
Així mateix, s’atorgarà el LI TROFEU SANT JORDI a les millors marques masculina i femenina.
Per la seva valoració, s’utilitzarà la Taula FINA.
Paral·lelament, es disputarà el 34è 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 s’han de realitzar mitjançant la plataforma LEVERADE , amb els següent
timming :
05/04/2021
11/04/2021
14/04/2021
21/04/2021

Inici Inscripcions Leverade
Fi Inscripcions Leverade
Llistat Provisional inscrits
Llistat Definitiu inscrits

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.

