25è FONS I ESTILS MÀSTERS
CIRCUIT DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
VIII TROFEU FEDERACIÓ - 3ª ETAPA

Data:

Dissabte, 20 de novembre de 2021 – 16:00 hores

Organitza:

CLUB NATACIÓ SABADELL
Piscina de 25 metres, 10 carrers i cronometratge manual
Carrer Budapest, 1 - 08206 SABADELL
Telèfon: 93 748 44 00
Inscripcions: Secretaria de Natació Màster
master@nataciosabadell.cat

CATEGORIES
L’edat de cada nedador s’entendrà a 31 de desembre de 2021.

Proves individuals:
Categoria
Pre-màster
+25
+30
+35
+40
+45
+50
+55

Edats
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

Categoria
+60
+65
+70
+75
+80
+85
+90
+95

Edats
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

PROGRAMA DE COMPETICIÓ
1 - 1500 m Lliures masculí
2- 1500 m Lliures femení
3 - 400 m Estils individual mixtes
4 - 400 m Lliures mixtes
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FÓRMULA DE COMPETICIÓ
Els 1500 m lliures es nedaran amb dos participants per cada carrer del mateix sexe (sempre
que això sigui posible). Les proves de 400 m lliures i estils individual es nedaran de forma
mixta amb un nedador per carrer.
Totes les proves es nedaran pel sistema de "contra-rellotge", s’establiran classificacions per
gènere i categories segons les marques aconseguides.
A l' hora de la sortida s’aplicarà el reglament oficial sortida única.
Els llistats oficials de sortida es confeccionaran segons els temps d’inscripció, sense distinció
de gènere.
Per tal de no coincidir molts nedadors/es a la instal·lació per motius de seguretat, la
competició es dividirà en dos blocs, amb un escalfament previ a cada bloc, facilitant així que
a l’acabar la prova o el bloc el nedador/a pugui abandonar la instal·lació.
• Escalfament 1
o 1500 m masculí i femení
• Escalfament 2
o 400 m estils individuals mixtes
o 400 m lliures mixtes

PARTICIPACIÓ
La participació està oberta a nedadors/es majors de 20 anys (nascuts/des l’any 2000 i
anteriors), que tinguin llicència en vigor tramitada i validada per l’estament de Màsters i
especialitat de natació de la Federació Catalana de Natació o alguna altra federació
territorial afiliada a la Real Federación Española de Natación. Els participants d’altres
federacions afiliades a la FINA hauran de reunir les condicions que regeixin en les seves
respectives federacions i enviar còpia de la llicència federativa en vigor de la seva federació
estatal o autonómica.
Per participar en les proves NO serà condició indispensable tenir una marca oficial
acreditada.
Cada participant només podrà participar en un màxim de (2) dues proves, amb una salvetat:
Els participants que nedin la prova de 1500 m lliures NO ho podran fer a la prova de 400 m
lliures, i a la inversa.
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• 1500 m LLIURES
La participació en la prova de 1500 m lliures queda limitada a un màxim de 4 sèries
conjuntes (80 participants, 40 homes + 40 dones). Les dues primeres sèries es
nedaran de forma mixta, la tercera només amb participació femenina i la quarta
només amb participació masculina.
La distribució dels nedadors/es dins de les sèries vindrà determinada pel timing de la
competició.
Cada Club es farà responsable de posar una persona per fer de comptavoltes per
cada participant que nedi la prova de 1500 m lliures.

• 400 m ESTILS
La participació en la prova de 400 m estils individual queda limitada a un màxim de 3
sèries conjuntes (30 participants amb independència del gènere).
La distribució dels nedadors/es dins de les sèries vindrà determinada en funció del
timing de la competició.

• 400 m LLIURES
La participació en la prova de 400 m lliures queda limitada a un màxim de 7 sèries
conjuntes (70 participants amb independència del gènere). Les cinc primeres sèries
es nedaran de forma mixta, la sisena només amb participació femenina i la setena
només amb participació masculina.
La distribució dels nedadors/es dins de les sèries vindrà determinada en funció del
timing de la competició.
A totes les proves, en el cas que restin places disponibles per alguna baixa, aquestes
s’ompliran amb participants reserves del mateix gènere, segons l´ordre d’inscripció del
mateix gènere del participant que es dona de baixa. Només s´ompliran les vacants dels
participants donats de baixa abans de la publicació dels llistats oficials de participants.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran ÚNICAMENT a través de la plataforma Leverade.
La inscripció dels participants que no tinguin marca oficial acreditada (59:59.59) s'haurà
d'indicar amb un temps aconseguit en altres competicions recents, preses de temps,
entrenaments, etc.
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Per fer servir aquesta opció caldrà enviar un e-mail a la secretaria de màsters del C.N.
Sabadell (masters@nataciosabadell.cat) amb la relació de participants per prova sense
marca d’inscripció indicant una marca estimada.

• PROVA 1500 m LLLIURES
S´agafaran les 40 primeres inscripcions de cada gènere que arribin a través de la plataforma
LEVERADE. Un cop arribats a les 40 places la prova serà donada de baixa del portal
LEVERADE. A partir d´aquest moment per poder entrar a la llista d´espera s´haurà d´enviar a
la secretaria de màsters del C.N. Sabadell (masters@nataciosabadell.com).
Els/Les participants amb marques d´inscripció oficials tindran prioritat d´introducció a les
sèries davant de les inscripcions de participants amb marques d´inscripció estimades, encara
que les marques oficials d´alguns participants sigui superior a les de participants amb
marques estimades.
No s’acceptaran inscripcions sense temps (59:59.59).

• PROVES DE 400 m (Estils Individual i Lliures)
Els/Les participants amb marques d´inscripció oficials tindran prioritat d´introducció a les
sèries davant de les inscripcions de participants amb marques d´inscripció estimades, encara
que les marques oficials d´alguns participants sigui superior a les de participants amb
marques estimades.
No s’acceptaran inscripcions sense temps (59:59.59).
Es desestimaran les inscripcions que no s’ajustin als punts anteriors d´aquest apartat.

COM FER LA INSCRIPCIÓ
Per formalitzar les inscripcions, s’haurà d’enviar:
•

Relació d´inscrits en format Word, .pdf o similars.

•

Full de liquidació i justificant de transferència bancària, per l'import total dels drets
d’inscripció.

La inscripció es considerarà vàlida un cop s’hagi rebut el comprovant de la transferència.
Els drets d’inscripció s’abonaran al número de compte:

BANC SABADELL: ES1200815154210001988006
(Concepte: Fons i Estils Màster + Nom del club).
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En tots els casos cal confirmar la inscripció al mail masters@nataciosabadell.cat.

TANCAMENT D' INSCRIPCIONS
Divendres, 12 de novembre a les 23:59 hores.
Fora d'aquest termini no s’acceptaran noves inscripcions, canvis, modificació d’inscripció,
etc.
NOTA: L’organització podrà tancar el periode d’inscripció amb anterioritat a la data fixada en
el cas d’arribar al límit de participants que consideri oportú en cada prova.
Nombre màxim de participants en la competició: 180

DRETS D’INSCRIPCIÓ
Prova de 1500 m lliures, 10,00€
Proves de 400 m, 7,00€
Una vegada tramitada la inscripció, les possibles baixes o no presentats/des no donaran dret
al retorn de l’import dels drets d’inscripció.

CANVIS I BAIXES
El dia de la competició no es reestructuraran les composicions de les sèries encara que hi
hagi baixes o no presentats. Igualment no es podran fer canvis de sèrie o/i carrer dels
assignats inicialment en els llistats oficials de sortida.
• No s’acceptaran canvis fora del termini d’inscripció ni el mateix dia de la competició.
•

Es podran entregar baixes fins 45 minuts abans de l’inici de la competició.

JURAT
El jurat de la competició serà nomenat pel Comitè Català d’Àrbitres de la Federació Catalana
de Natació.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
El Club Natació Sabadell es reserva el dret de modificar aquest reglament en funció de que
l’evolució de la pandèmia ho aconselli, comunicacant-ho sempre als clubs participants.
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NORMATIVA DERIVADA DE LA COVID-19
Juntament amb aquesta normativa es publicarà la normativa covid-19 adaptada a la
competició i a la instal·lació, on es detallen la distribució d’espais a la piscina, circulacions
que han de seguir els nedadors/es, etc.
Serà d’obligat compliment per a tots/es els participants per tal de mantenir en tot moment
la seguretat a la competició. Us demanem col·laboració màxima.
Degut a la normativa Covid-19, la competició es celebrarà sense públic i amb la idea que els
nedadors/es abandonin la instal·lació un cop acabada la seva prova o el seu bloc. Les grades
la de la instal·lació les podrán usar els diferents equips i participants per ubicar-se durant la
competició, mantenint sempre la distància social.

NORMES NO PREVISTES
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es
resoldran d’acord el reglament FINA i de la Federació Catalana de Natació.

ESCALFAMENTS
Per no coincidir molts nedadors a la piscina per motius de seguretat, al dividir la competició
en dos blocs (1500 / 400), els escalfaments es distribuirán de la següent manera:
• 1r escalfament (únicament per qui neda 1500m): de 15:15 a 15:45h
• 2n escalfament (únicament per qui neda 400m): 30’segons inscripció – s’indicarà
oportunament per tal de poder-se organitzar
A les 15:00 hores s’obriran les portes als nedadors/es per tal de realitzar l’escalfament a
partir de les 15:15h. Aquest període es donarà per tancat a les 15:45 hores. NO hi haurà en
cap moment carrers disponibles a l’altre costat de la piscina per poder escalfar o suavitzar
durant el decurs de la competició.

Sabadell, 14 de setembre de 2021
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