VII TROFEU MÀSTER OPEN
CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT
Dades d’interès:


Data: 19 Febrer 2022



HORA:15:20h (Escalfament de 14:20 a 15:10h)
2 Torns segons inscripcions *Covid*



PISCINA: Piscina Municipal de Salt (Girona) 25m



CATEGORIES: Màster (inclosa la Pre-màster)



ORGANITZA: CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT



FORMULA DE COMPETICIÓ: Contrarellotge Manual



CONTACTE: Sergi Aznar Marín



MAIL: swimfaster@hotmail.es



WEB: www.swimfaster.es



TELÈFON: 639.434.347

Organitza:

Col·labora:

Patrocina:

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTERS - 8é TROFEU FEDERACIÓ (7ª ETAPA)

VII TROFEU MÀSTER OPEN
CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT
1. PROGRAMA:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

200m Papallona Mixtes
100m Papallona Masculí
100m Papallona Femení
50m Papallona Masculí
50m Papallona Femení
100m Estils Masculí
100m Estils Femení
200m Esquena Mixtes
100m Esquena Masculí
100m Esquena Femení
50m Esquena Masculí
50m Esquena Femení
4x50m Estils Masculí

14. 4x50 Estils Femení
15. 200m Braça Mixtes
16. 100m Braça Masculí
17. 100m Braça Femení
18. 50m Braça Masculí
19. 50m Braça Femení
20. 200m Estils Mixtes
21. 200m Lliures Mixtes
22. 100m Lliures Masculí
23. 100m Lliures Femení
24. 50m Lliures Masculí
25. 50m Lliures Femení
26. 4x50m Lliures Mixtes

*Trofeu Nedador Complert*:
- suma dels punts, segons Taula Catalana, dels temps de les 4 proves de 50 de cada estil
(Masculí -Femení)
- suma dels punts, segons Taula Catalana, dels temps de les 4 proves de 100 de cada estil
(Masculí -Femení)
- suma dels punts, segons Taula Catalana, dels temps de les 4 proves de 200 de cada estil
(Masculí -Femení)
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2. NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ:


Les normes per participar seran les pròpies del reglament FINA i de la FCN per a
competicions màster.



Podran participar aquells nedadors que tinguin llicència en l´estament Màster i
especialitat de Natació, tramitada i acceptada a través de qualsevol club afiliat a la
Federació Catalana de Natació o qualsevol altre Federació Territorial afiliada a la RFEN.



Totes les proves es nedaran separades per gènere (masculí i femení), excepte les
proves de 200m que ho faran de manera mixta.

3. INSCRIPCIONS:


Un responsable de cada club haurà de formalitzar la inscripció dels seus nedadors i
dels equips de relleus dins del període establert, tenint amb compte que cada nedador
podrà participar com a màxim a 4 proves individuals més 2 relleus.



La competició està limitada a 150 nedadors/es.



Les inscripcions s’obriran al portal “LEVERADE” el dia 19 de Gener.



Per formalitzar les inscripcions en les proves de 50m i 100 m s’haurà de fer la inscripció
en la prova del gènere del participant, i la de 200m en la prova mixta de cada una.
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Per formalitzar la inscripció, el responsable de cada club, haurà de fer la inscripció
mitjançant el portal “LEVERADE” i es obligatori enviar per e-mail aquests tres punts:
1. La relació nominal individual i/o relleus i la relació per proves.
2.

En cas de tenir inscripcions en proves de relleus omplir el full de composició
d’equips de relleus (PDF).

3. Resguard/comprovant del pagament de les inscripcions, indicant nom i
cognoms nedadors, club que fa la transferència (Fulla de liquidació) i el nom
de la competició “7é Trofeu Màster Open Swimfaster Salt”.



El termini d’inscripcions finalitzarà el 12 Febrer de 2021 a les 18:00.



No s’acceptaran inscripcions amb un temps de 59:59.59. En aquest cas el club que
sol·liciti la inscripció haurà de fer arribar a la secretaria de Màsters de la FCN en el cos
d’un email ( masters@natacio.cat ) una relació de nedadors/es per prova als que se’ls
hi tingui que assignar una marca estimada manualment per no disposar-ne d’una
oficial.



El club organitzador podrà tancar la inscripció amb anterioritat a la data i/o hora
especificada sense previ avís en el cas d’arribar a la quantitat de 150 nedadors/es.



Una vegada tancades les inscripcions i el “LEVERADE”, i hagin sortit el llistat provisional
de nedadors inscrits NO es podran donar baixes de nedadors ja inscrits. Serà Obligatori
d’haver fet el pagament de les inscripcions.



Una vegada publicats el llistats provisionals i definitius dels nedadors les baixes es
donaran el mateix dia del Trofeu 45 minuts abans del inici.

Organitza:

Col·labora:

Patrocina:

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTERS - 8é TROFEU FEDERACIÓ (7ª ETAPA)

VII TROFEU MÀSTER OPEN
CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT

4. PREUS INSCRIPCIÓ:


Els preus dels drets d’inscripció són els següents:

Proves individuals de 50m i 100 m ................................6 €
Proves individuals de 200m ...........................................6 €
Proves de relleus............................................................8 € (per equip)
Nedador complert (4 estils) proves de 50m i 100m..... 14 €
Nedador complert (4 estils) proves de 200m.............. 18 €

Important:
No seran acceptades inscripcions fora del termini establert en aquesta normativa, i qui no
hagi efectuat el pagament en aquesta data NO serà autoritzat a prendre part de les proves
de la competició.
Una vegada feta la inscripció, les possibles baixes no donaran el dret al retorn de l’import
dels drets.


Una vegada omplert el full de liquidació, s’haurà d’abonar l’import total al número de
compte del Banc Sabadell: abans del 12 de Febrer a les 18:00 hores:

BANC SABADELL: IBAN ES87 0081 0378 3800 0133 1835
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5. RELLEUS:
-

Es nedadors/es de la categoria pre-màster (20-24 anys) només podran participar en el
relleu de categoria pre-màster + 80. En cas de fer-ho en algun relleu d’altre categoria
aquest serà desqualificat.

-

S’enviarà la fitxa dels components del relleu omplerta de cada relleu a:
masters@natacio.cat

6. PREMIS:

-

Als 3 primers classificats Masculí i Femení en el trofeu de Nedador Complert proves
de 50mde cada estil, segons suma punts de la Taula Catalana en categoria General
absoluta.

-

Als 3 primers classificats Masculí i Femení en el trofeu de Nedador Complert proves
de 100m de cada estil, segons suma punts de la Taula Catalana en categoria General
absoluta.

-

Als 3 primers classificats Masculí i Femení en el trofeu de Nedador Complert proves
de 200m de cada estil, segons suma punts de la Taula Catalana en categoria General
absoluta.

-

Premi a la millor marca segons Taula Catalana en categoria general absoluta del Trofeu
Masculí i Femení.
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7. EQUIPS:

-

Trofeu “Swimfaster” al Club amb més participants de la Competició.

8. RECORDS:

-

Premi Especial per a Records de Catalunya (RC) i d’Espanya (RE).

9. OBSEQUI:

-

Obsequi per a tots els participants i al Final de la Competició entrega de premis
a la mateixa piscina ( 18:30-18:45).
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10. ALTRES:
-

Inscripcions provisionals dilluns 14 de Febrer, inscripcions finals dimecres 16 de
febrer, llistat de sortida de la competició i protocol covid-19 divendres 18
Febrer.

-

Mes informació:

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/circuit/CNSwimfasterSalt21-22

-

Qualsevol qüestió no prevista en el present reglament, serà resolta segons els
reglaments de la Federació Catalana de Natació.

-

La participació en la competició suposa l’acceptació de la totalitat de la
normativa del present reglament.

-

L’entrega de baixes i canvis en les composicions dels equips de relleus
finalitzarà 45 minuts abans de l’inici de la competició.

-

Us recordem que no s’entregaran llistats de sortida en paper.

-

Els llistats de sortida i els resultats per prova es penjaran en un lloc visible de la
instal·lació.

-

L’obsequi per a cada nedador/a i el brenar es donarà individualment amb una
bossa al finalitzar la competició a la sortida.
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-

Pel bon funcionament de la competició esperem que tothom respecti les
normes establertes especials pel covid-19 i el seu protocol. Respectant cadascú
el seu lloc amb el seu club dintre la piscina i la circulació a la mateixa.

-

Estarà prohibit el públic a la competició.

11. AUTORIZACIÓ DE LES IMATGES:
-

Els participants una vegada inscrits en la competició automàticament autoritzen la
utilització de la seva imatge mitjançant les fotografies i/o filmacions ( del fotògraf/a
oficial del Trofeu) durant aquesta etapa de natació màster SWF en els següents medis:
pàgines web, xarxes socials (Facebook, instagram...), presentacions digitals...

-

Queda prohibit qualsevol fotògraf/a NO oficial d’aquesta competició, NO designat pel
club organitzador.

12. DIRECCIÓ DE COMPETICIÓ:
-

Director de la Competició: Sergi Aznar Marín (Club Natació Swimfaster Salt).

-

Delegat Covid-19 del Club Natació Swimfaster Salt: Albert Miguel
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Datos de Interés:


Fecha: 19 Febrero 2022



HORA:15:20h (Calentamiento de 14:20 a 15:10h)
2 Turnos según inscripciones *Covid*



PISCINA: Piscina Municipal de Salt (Girona) 25m



CATEGORIAS: Máster (incluida la Premáster)



ORGANIZA: CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT



FORMULA DE COMPETICIÓN: Contrareloj Manual



CONTACTO: Sergi Aznar Marín



MAIL: swimfaster@hotmail.es



WEB: www.swimfaster.es



TELÉFONO: 639.434.347

Organitza:

Col·labora:
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1. PROGRAMA:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

200m Mariposa Mixto
100m Mariposa Masculino
100m Mariposa Femenino
50m Mariposa Masculino
50m Mariposa Femenino
100m Estilos Masculino
100m Estilos Femenino
200m Espalda Mixto
100m Espalda Masculino
100m Espalda Femenino
50m Espalda Masculino
50m Espalda Femenino
4x50m Estilos Masculino

14. 4x50 Estilos Femenino
15. 200m Braza Mixto
16. 100m Braza Masculino
17. 100m Braza Femenino
18. 50m Braza Mascuino
19. 50 Braza Femenino
20. 200m Estilos Mixto
21. 200m Libres Mixto
22. 100m Libres Masculino
23. 100m Libres Femenino
24. 50m Libres Masculino
25. 50m Libres Femenino
26. 4x50m Libres Mixtos

*Trofeo Nadador Completo*:
- suma de los puntos, según Tabla Catalana, de los tiempos de las 4 pruebas de 50 de cada
estilo (Masculino -Femenino).
- suma de los puntos, según Tabla Catalana, de los tiempos de las 4 pruebas de 100 de cada
estilo (Masculino -Femenino).
- suma de los puntos, según Tabla Catalana, de los tiempos de las 4 pruebas de 200 de cada
estilo (Masculino -Femenino).
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2. NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN:





Las normas para participar serán las propias del reglamento FINA y de la FCN para
competiciones máster.
Podrán participar aquellos nadadores que tengan licencia en el estamento Máster y
especialidad de Natación, tramitada y aceptada a través de cualquier club afiliado a la
Federación Catalana de Natación o cualquier otra Federación Territorial afiliada a la
RFEN.
Todas las pruebas se nadarán separadas por género (masculino y femenino), excepto
las pruebas de 200m que lo harán de manera mixta.

3. INSCRIPCIONES:



Los responsables de cada club tendrán que formalizar la inscripción de sus nadadores y
sus equipos de relevos dentro del periodo establecido, teniendo en cuenta que cada
nadador podrá participar como máximo en 4 pruebas individuales más 2 relevos.



La competición está limitada a 150 nadadores.



Las inscripciones se abrirán en el portal “LEVERADE” el día 19 de Enero.



Para formalizar las inscripciones en las pruebas de 50m y 100m tendrán que hacer la
inscripción en la prueba del género del participante, y en las pruebas de 200m en la
prueba mixta de cada una.
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Para formalizar la inscripción, el responsable de cada club, tendrá de hacer la
inscripción mediante el portal “LEVERADE” y es obligatorio enviar por e-mail estos tres
puntos:
1. La relación individual y/o relevos y la relación por pruebas.
2.

En el caso que haya inscripciones de las pruebas de relevos, será obligatorio
rellenar la hoja de composición de los equipos de relevos (pdf).

3. Resguardo/comprobante del pago de las inscripciones, indicando nombre y
apellidos nadadores, club que hace la transferencia (Hoja de liquidación) y
el nombre de la competición “7º Trofeo Master Open Swimfaster salt”


El plazo de las inscripciones finalizará el 12 Febrero del 2021 a las 18:00



El club organizador podrá cerrar la inscripción con anterioridad en fecha y/o hora
especificada sin previo aviso en el caso de llegar a la cantidad de 150 nadadores.



Una vez cerradas las inscripciones y el “LEVERADE”, y hayan salido el listado
provisional de nadadores inscritos NO se podrán dar bajas de nadadores ya inscritos.
Será obligatorio haber hecho el pago de las inscripciones.



Una vez publicado el listado de inscritos provisionales y definitivos de nadadores las
bajas se darán el mismo día del Trofeo 45 minutos antes del inicio.



No se aceptaran inscripciones con un tiempo de 59:59.59. En este caso el club que
solicite la inscripción tendrá de hacer llegar a la secretaria de Masters de la FCN
mediante un e-mail ( masters@natacio.cat ) una relación de nadadores por prueba a
los que se les tenga que asignar una marca aproximada manualmente por no tener
una oficial.
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4. PRECIOS PRUEBAS:



Los precios de los derechos de inscripción son los siguientes:

Pruebas individuales de 50m y 100m ........................................ 6 €
Pruebas individuales de 200m .................................................. 6 €
Pruebas de relevos.................................................................... 8 € (por equipo)
Nadador completo (4 estilos) pruebas de 50m y 100m............. 14 €
Nadador completo (4 estilos) pruebas de 200m....................... 18 €

Importante:
No serán aceptadas inscripciones fuera de la fecha establecida en esta normativa, y quien no
haya efectuado el pago en esta fecha NO será autorizado poder participar en las pruebas de
la competición.
Una vez realizada la inscripción, las posibles bajas no donaran derecho al retorno del
importe de los derechos.



Una vez rellenada la hoja de liquidación, se tendrá que abonar el importe total al
número de cuenta del Banc Sabadell antes del 12 de Febrero a las 18:00 horas:

BANC SABADELL: IBAN ES87 0081 0378 3800 0133 1835
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5. RELEVOS:
-

Los nadadores/as de la categoría pre-màster (20-24 años) solo podrán participar en el
relevo de su categoría pre-màster + 80. En caso de hacer-lo en algún relevo de otra
categoría este será descalificado.

-

Se enviará la ficha de los componentes del relevos rellena de cada relevo a:
masters@natacio.cat

6. PREMIOS:
-

A los 3 primeros clasificados Masculinos y Femeninos en el trofeo de Nadador
Completo pruebas de 50mde cada estilo, según suma puntos de la Tabla Catalana en
categoría General absoluta.

-

A los 3 primeros clasificados Masculinos y Femeninos en el trofeo de Nadador
Completo pruebas de 100mde cada estilo, según suma puntos de la Tabla Catalana en
categoría General absoluta.

-

A los 3 primeros clasificados Masculinos y Femeninos en el trofeo de Nadador
Completo pruebas de 200m de cada estilo, según suma puntos de la Tabla Catalana en
categoría General absoluta.

-

Premio a la mejor marca según Tabla Catalana en categoría general Absoluta del
Trofeo Masculino y Femenino.
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7. EQUIPOS:

-

Trofeo “Swimfaster” al Club con más participantes de la Competición.

8. RECORDS:
-

Premio Especial para Records de Cataluña (RC) y de España (RE).

9. OBSEQUIO y MERIENDA:
-

Obsequio para todos los participantes y al Final de la Competición entrega de
premios en la misma piscina (18:30-18:45h).

10. OTROS:
-

Inscripciones provisionales lunes 14 de Febrero, inscripciones finales miércoles
16 de febrero, listados de salida de la competición y protocolo covid-19 viernes
18 Febrero.
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-

Más información:

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/circuit/Swimfaster21-22

-

Cualquier cuestión no prevista en el presente reglamento, será resuelta según
los reglamentos de la Federación Catalana de Natación.

-

La participación en la competición supone la aceptación de la totalidad de la
normativa del presente reglamento.

-

La entrega de bajas y cambios en las composiciones de los equipos de relevos
finalizará 45 minutos antes del inicio de la competición.

-

El obsequio para cada nadador/a y la merienda se dará individualmente en una
bolsa al finalizar la competición en la salida.

-

Para el buen funcionamiento de la competición esperemos que todo el mundo
respecte las normas establecidas especiales por el covid-19 y su protocolo.
Respectando cada uno su lugar con su club dentro de la piscina y la circulación
de la misma.

-

Estará prohibido el público en la competición.
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11. AUTORIZACIÓN DE LAS IMÁGENES:
-

Los participantes una vez inscritos en la competición automáticamente
autorizan la utilización de su imagen mediante fotografías y/o filmaciones (del
fotógrafo/a oficial del Trofeo) durante esta prueba de natación máster en los
siguientes medios: páginas web, redes sociales (Facebook, Instagram...),
presentaciones digitales...

-

Queda prohibido cualquier fotògrafo/a NO oficial de esta competición, no designado
por el club organitzador.

12. DIRECCIÓN DE COMPETICIÓN:
-

Director de la Competición: Sergi Aznar Marín (Club Natació Swimfaster Salt).

-

Delegado Covid-19 del Club Natació Swimfaster Salt: Albert Miguel
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