I TORNEIG MÀSTERS INSIDE CN SANTA PERPÈTUA

REGLAMENT

I TORNEIG MÀSTERS INSIDE
CN SANTA PERPÈTUA
1. ORGANITZA: Club Natació Santa Perpètua a les instal·lacions municipals. Accés
directe a la piscina per C. Joaquim Blume, s/n, 08130 Sta. Perpètua de Mogoda
(Barcelona).
Amb el suport de:

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES INSTAL·LACIÓ: Piscina descoberta de 50 metres i
8 carrers.
a. CRONOMETRATGE: Manual.
3. DATA I HORA DE COMPETICIÓ: 5 de Juny de 2021 a les 15:30 hores
b. ESCALFAMENT: A partir de les 14:30 hores i fins 15 minuts abans de
l’inici de la competició.
4. CATEGORIES: El trofeu es celebrarà en categoria Màster (inclosa Pre-Màster).
5. FORMULA DE COMPETICIÓ: Contra-rellotge
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6. PROGRAMA DE COMPETICIÓ
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

200 m. lliures mixtes
50 m. Papallona maculí
50 m. Papallona femení
50 m. Esquena masculí
50 m. Esquena femení
50 m. Braça masculí
50 m. Braça femení
50 m. Lliures masculí
50 m. Lliures femení
200 m. Estils Ind. Mixtes
100 m. Papallona masculí
100 m. Papallona femení
100 m. Esquena masculí
100 m. Esquena femení
100 m. Braça masculí
100 m. Braça femení
100 m. Lliures maculí
100 m. Lliures femení
4 x 100 m. Lliures masculí
4 x 100 m. Lliures femení
4 x 100 m. Estils mixtes
4 x 100 m. Estils masculí
4 x 100 m. Estils femení

101.

25 m. Lliures mixtes*

*En aquesta prova (101. 25 m. Lliures mixtes): Cal Inscriure a tots aquells esportistes
que NOMÉS participin en les proves de relleus.
Les proves de 200 m. es nedaran de forma mixta. Els resultats es confeccionaran per
gènere, per separat. En el cas que hi hagi poca participació en el conjunt de la
competició, d´acord amb el club organitzador es podrien nedar per separat.
Limit de participants: 150
8. PARTICIPACIÓ
•

Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència en vigor per la temporada
2020/2021 de la Federació Catalana de Natació ó de qualsevol altre federació
territorial adscrita a la RFEN a l’estament de màsters i especialitat de natació.

•

No s´acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en possessió de la
Llicència tramitada.
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9. LIMITS D’INSCRIPCIÓ
•

Inscripcions per proves:

Cada participant podrà nedar 3 proves individuals + relleus.
Els clubs podran realitzar les seves inscripcions directament pel sistema Leverade, on
trobaran la competició creada pel club organitzador. Els clubs participants enviaran
copia en .pdf de la inscripció tant de les proves individuals com en les de relleu.
NOTA: Els esportistes de la categoria +20 anys només podran participar en el relleu de
categoria Pre-Màsters (80-99 anys). En cas de fer-ho en algun relleu d´altre categoria,
aquest serà desqualificat.
Els fulls per la composició dels equips de relleus que s´adjunten al present reglament,
seran omplerts i enviats juntament amb els PDF de les relacions de les proves
individuals i relleus al club organitzador.
Les inscripcions s’hauran de fer arribar únicament a través d’ e-mail a
masters@cnsp.cat adjuntant la següent documentació:
o Copia en .pdf de la inscripció tant de les proves individuals com en les
de relleu.
o Composició dels equips de relleus, en el formulari adjunt en el
reglament.
o Full de liquidació, en el formulari adjunt en el reglament.
o Copia de l’ingrés bancari.
•

Drets d’inscripció
o Inscripció individual 1 prova: 5€
o Inscripció individual 2 proves: 9€
o Inscripció individual 3 proves: 13€
o Inscripció per equip de relleu: 8€
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Les quantitats s´abonaran al nº de compte de:
“BANC DE SABADELL” : ES50 0081 0022 9800 0131 5836

Especificant en concepte: MS + club que realitza l´ingrés. S´haurà d´adjuntar per email, escanejada, còpia de la transferència a la inscripció per tal de donar aquesta per
vàlida. No s´autoritzarà a cap club prendre a prendre part a les proves si no ha satisfet
amb anterioritat a l´inici de la competició els drets d´inscripció.
La no presentació o baixa d’esportistes no donarà dret en cap cas a la devolució dels
drets d´inscripció en aquella/es proves on estigues/sin prèviament inscrits.
No es podran realitzar pagaments en efectiu el mateix dia de la competició.
10. DATA LÍMIT PER FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS
La data límit per formalitzar les inscripcions és el dilluns, 31 de maig a les 14:00.
El dilluns, 31 de maig a partir de les 18:00 hores es farà públic els llistats provisionals
d´inscrits per prova.
Es podran realitzar reclamacions fins dimarts 1 de Juny a les 23:59 hores.
El dijous 3 de juny a partir de les 10:00 hores es farà púbic el llistat oficial d´inscrits per
prova.
El Divendres 4 de maig a partir de les 10:00 hores es farà públic el sumari oficial de
participants, Instruccions tècniques per la competició, Timing, Planell i circulacions de
la instal.lació i els Llistats oficials de sortida.
Donats els problemes 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.
11. RESULTATS
Es publicaran al web de la FCN a partir de dimarts 8 de Juny a les 14 h.
12. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
El Club Natació Santa Perpètua es reserva el dret de modificar el present reglament
quan les circumstàncies de la pandèmia ho aconsellin o en funció de les necessitats de
la competició, comunicant-ho als clubs participants.
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13. ALTRES
La participació en la competició suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del
present reglament.
Qualsevol reclamació o dubte no establert en el present reglament es resoldrà segons
el reglament FINA per part del Jurat del Comitè Català d´Àrbitres de la FEDERACIÓ
CATALANA DE NATACIÓ establert per controlar el bon funcionament de la competició.
Qualsevol reclamació haurà de ser entregada pel delegat oficial del club, per escrit,
ÚNICAMENT al director de competició, a la secretaria de competició, previ dipòsit de
30 €, que serà retornat en cas de prosperar favorablement al club recorrent.
En el moment oportú, es farà public la normativa covid-19 adaptada a la competició i a
la instal·lació, on es detallen les circulacions que han de seguir els esportiestes i la
distribució d’espais en el vas de la piscina.

Santa Perpètua de Mogoda, a 15 d’ Octubre de 2020

