I Trofeu Sta. Eulàlia Open Màsters Andorra
9ª ETAPA CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER
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REGLAMENT
DATA: 26/03/2022
LLOC: Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp
Passeig de l’Alguer, s/n
AD200 ENCAMP-PRINCIPAT D’ANDORRA
HORA: 15:30
CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIÓ: 25 metres – 6 carrers Cronometratge SE-Alge
Timming.
ESCALFAMENTS: A partir de les 14:15 h i fins 15 minuts abans del inici de la competició
(15:15 h). Torns d’escalfament de 30 min.
CONTACTE: nataliameca@fan.ad www.fan.ad
PUBLICACIONS: www.aquatics.cat
FORMULA COMPETICIÓ: Contra-rellotge
CATEGORIES PARTICIPACIÓ: Totes (inclosa la PreMàster)
PUNTUACIÓ: Taula Catalana Màsters
PARTICIPACIÓ:
•

Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual per l´estament de
màsters en la especialitat de natació per la Federació Catalana de Natació o
qualsevol altre federació territorial afiliada a la RFEN per la temporada 20212022 i sigui inscrit pel seu club, dins del període establert.
o No s’acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en
possessió de la llicència tramitada i acceptada per la FCN o la seva
Federació territorial de natació per l´estament màster i modalitat de
natació.
o Els nedadors/es de la categoria PreMàster (20-24 anys) només podran
pendre part en equips de relleus de la categoria +80.
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o La participació en les proves en les que hi hagi excès de participants
(inclosa prova relleus) segons el número màxim de sèries establertes al
programa de proves, es determinarà per un rànking de resultats simulats
en piscina de 25m i cronometratge automàtic) segons puntuació de la
Taula Catalana Màster en categoria absoluta (general). Tindran prioritat
els temps amb marca oficial acreditada per sobre dels temps estimats o
sense temps (NT) encara que els temps oficials siguin pitjors que els
temps estimats.
Queden exclosos els/les nedadors/es de la Federació Andorrana de Natació que tindran
asegurada la participació en totes les proves.

•

COVID-19
o Per poder accedir a la instal.lació serà obligatori presentar el certificat
COVID-19 de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació o bé
certificat de contraindicació de la vacunació contra la COVID-19

INSCRIPCIÓ: Les inscripcions les realitzarà exclusivament cada club mitjançant la
plataforma Leverade.
No s´atendran peticions ni inscripcions a títol particular.
Els participants es podran inscriure en un màxim de 4 proves individuals i relleus.
La participació a la prova de relleus es limita a 1 equip per club, sense que compleixi la
normativa.
Caldrà enviar confirmació d’inscripció al mail nataliameca@fan.ad
Obertura inscripcions: La inscripció s´obrirà dimarts 01/03/2022 sense hora
determinada.
Tancament de les inscripcions: Divendres 18/03/2022, a les 23:59h. Les inscripcions es
podran tancar amb anterioritat a aquesta data si s´arriba amb anterioritat al límit de
participants permesos.
No s’acceptaran canvis ni noves altes el mateix dia de la competició.
• Es podrán realitzar, reclamacions o ampliar inscripcions amb participants no
inscrits amb anterioritat a la publicació dels llistats provisionals d´inscripció,
sempre que el club organitzador ho cregui oportú, fins el dimarts, 22/03/2022 a
les 20:00 hores.
• No s´admeten canvis de proves de participants ja inscrits amb anterioritat a la
publicació dels llistats provisionals d´inscripció, ni altes en noves proves.
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Baixes:
• La baixa total en totes les proves del participant d´un club no permet la inclossió
d´un altre nedador del mateix club per ocupar la plaça del primer.
• Totes les inscripcions realitzades s´hauran d´abonar en el moment de fer la
inscripció. Les baixes no seran re-emborsables en cap moment del periode
d´inscripció ó posteriors sota cap concepte.
LIMIT DE PARTICIPANTS: A causa de les limitacions d’aforament provocades per la
COVID-19 s’estableix una limitació màxima provisional de 120 participants.
S’estableix un màxim inscripcions de 15 esportistes per club.
MARQUES DE PARTICIPACIÓ: Seran vàlides per participar totes les marques assolides a
partir del 01/01/2018 i fins el dia 19/03/2022.
PREUS D’INSCRIPCIÓ:
Descripció
Inscripció individual proves 50, 100, 200m
Inscripció individual proves 400m lliures ó 400 m estils individual
Inscripció individual prova 800m lliures
Inscripció prova relleus (per equip)
Inscripció pack trofeu especialitat (50, 100 i 200m d´un mateix estil)
Inscripció pack trofeu estils individual (100, 200 i 400 estils individual)
Inscripció pack trofeu velocitat

Preu
6,00 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €
15,00 €
18,00 €
18,00 €

Les inscripcions autoritzades un cop tancat el periode d´inscripció tindran un
sobrecost de +2 € per prova.
Cal Enviar full de Liquidació i el seu import (S´adjunta model).
PAGAMENT PREUS INSCRIPCIÓ: El pagament dels drets d´inscripció es farà en el següent
nº de compte :
Nom del banc: ANDBANK
Nom beneficiari FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ
IBAN: AD94 0001 0000 4141 1360 0100
SWIFT: BACA AD AD
(cal indicar el nom del club que fa la transferència i adjuntar el comprovant de
pagament escanejat).
La FAN ha de rebre l’import exacte de inscripció, despesa de transferencia a càrrec del
club.
Els clubs efectuaran el pagament dels drets d´inscripció de tots els seus nedadors/s en
el moment de fer la inscripció. El límit del pagament serà el dimarts, 22/03/2021 a les
16:00 hores. Qui no hagi efectuat el pagament en aquesta data i hora perderà el dret a
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participar de tots/es els seus/ves nedadors/es a la competició. Les inscripcions dels seus
nedadors/es no seran incloses als llistats oficials de participants ni llistats oficials de
sortida
El lloc de tots els nedadors/es dels clubs que no hagin satisfet el pagament dels drets
d´inscripció de tots els seus nedadors/es dins del plaç podran ser coberts per nedadors
en llista d´espera (la Federació Andorrana de Natació farà la valoració d´inclosió de nous
nedadors/es un cop pasada la data i hora límit de pagament).
No s´admeten pagaments de drets d´inscripció en efectiu ni el mateix dia de la
competició.

PROVES i CASUÏSTICA:

PROVA
800m lliures
400m lliures
400m estils i.

MARCA MÍNIMA
Piscina 25m
Masculí
14:00.00
7:30.00
8:00.00

Crono Electrònic

Femení
14:45.00
8:00.00
8:33.00

Categories
Totes
Totes
Totes

(*) Queden exclosos de participàció amb marca mínima exigida tots/es els nedadors/es que pertanyen a
la Federació Andorrana de Natació.

COVID-19
Aquesta competició es celebrarà SENSE PÚBLIC.
Totes les persones que participin en aquesta competició hauran de seguir el protocol
intern que estableixi la piscina del Complex Esportiu d’Encamp i el Protocol de
competicions de la FAN.

ALTRES:
•
•
•

La participació en la competició suposa l’acceptació de la totalitat de la
normativa del present reglament.
Degut a la excepcionalitat del moment per la COVID-19 no s´entregaran les
baixes el dia de la competició.
Les composicions inicials de relleus s´hauran d´entregar en el moment de fer la
inscripció.
Les composicions de relleus es podran modificar fins 45 minuts abans de l´inici
de la competició. No s´admeten canvis de categoria dels equips de relleus.
No es permet la participació de nedadors/es en els equips de relleus que no
s´ajustin a la normativa.
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•

•
•
•

•

No es podran incloure d’altres proves que no estiguin previstes en aquest
reglament. Amb el fi d’evitar confusions NO es re-ajustaran els llistats de sortida
en el cas d’haver baixes suficients per eliminar alguna/es
El Club organitzador es reserva el dret de dues (2) places per nedadors FAN en
totes les proves (inclosa prova relleus).
La prova de relleus tindrà un màxim d’inscripcions de 9 equips (màxim 1 equip
per club)
El Club organitzador podrà tancar inscripcions amb anterioritat a la data i/o hora
especificada sense previ avís en el cas d’arribar a la quantitat de 120 participants
(mesures provisionals COVID-19).
Aquesta competició es celebrarà SENSE PÚBLIC.

PROGRAMA DE PROVES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

800 lliures
50 braça
50 braça
100 esquena
100 esquena
200 papallona
50 lliures
50 lliures
400 estils
100 braça
100 braça
200 esquena
100 estils ind
100 estils ind
400 lliures
50 papallona
50 papallona
100 lliures
100 lliures
200 braça
50 esquena
50 esquena
200 estils ind
100 papallona
100 papallona
200 lliures
4x50 estils

MIXTE (límit 6 participants x sexe)
MASC.
FEM.
MASC.
FEM.
MIXTE
MASC.
FEM.
MIXTE
MASC.
FEM.
MIXTE
MASC.
FEM.
MIXTE
MASC.
FEM.
MASC.
FEM.
MIXTE
MASC.
FEM.
MIXTE
MASC.
FEM.
MIXTE
MIXTE
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1 serie-2 esportistes per carrer
2 series
2 series
2 series
2 series
1 serie
4 series
4 series
1 serie
2 series
2 series
2 series
2 series
2 series
3 series
2 series
2 series
3 series
3 series
2 series
2 series
2 series
2 series
1 serie
1 serie
6 series
Límit 9 equips
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La informació referent a la COVID-19 d’aquest reglament és provisional i s’actualitzarà
conforme a les publicacions, comunicats o decrets que determini el Govern d’Andorra.
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es
resoldran d’acord amb el reglament de la FCN i FINA vigent.

Premis en categoria general absoluta
1. Premi al GUANYADOR de la Taula Catalana General Masculí i Femení
2. PREMI ESPECIALISTA Inclou (50, 100 i 200 m) d´un mateix estil (CAT GENERAL
ABSOLUTA) El/Les participants s´hauran d´inscriure en les proves de 50, 100 i 200 m
d´un mateix estil
3. PREMI ESPECIALISTA estils individual (100, 200 i 400 m) - (CAT GENERAL ABSOLUTA)
El/Les participants s´hauran d´inscriure en les proves de 100, 200 i 400 m estils
individual.
4. PREMI VELOCITAT inclou els 50 m de cada estil - (CAT GENERAL ABSOLUTA) Els
participants s’hauran d´inscriure en totes les proves de 50 m.
5. Premi al nedador més veterà de la competició Masculí i Femení.
6. Premi al millor equip de relleus puntuat segons taula catalana màster.
Medalles als 3 primers classificats masculí i femení en categoria general abosluta:
o Especialista- mateix estil
o Especialista- estils individual
o Velocitat
•
•
•

Medalla al 1r classificat categoria absoluta Guanyador de la Taula Catalana.
Medalla a la 1ª classificada categoria absoluta Guanyadora de la Taula
Catalana.
Medalla al Millor Relleu classificat.

Hotels a Encamp
1. HOTEL PARIS
Av. de Joan Martí, 2, AD200 Encamp
2. HOTEL PERE D´URG
Carrer del Pas de la Casa, 6, AD200 Encamp
3. HOTEL MONTECARLO
Av. de Joan Martí, 104, AD200 Encamp
(descompte per als esportistes si fan la reserva a la web de l'hotel i indiquen que vénen per a la
competició)

Ordino 01/03/2022
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