XV GRAN PREMI "OPEN" NATACIÓ MÀSTER
ANTONI MARRUGAT
IV TROFEU NATACIÓ MÀSTER CIUTAT SANT FELIU DE LLOBREGAT

18 de Desembre de 2021
1a sessió: 11h00 - 2a sessió: 15h20

LLOC: EL COMPLEX MUNICIPAL DE PISCINES "CLUB NATACIÓ SANT FELIU"
C/ Verge de Montserrat, 2
08980 - SANT FELIU DE LLOBREGAT

PICINA: 25 metres i 8 carrers

CRONOMETRATGE: Manual (25M)

www.cnsf.cat
CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - VIII TROFEU FEDERACIÓ
4ª Etapa - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

XV GRAN PREMI "OPEN" NATACIÓ MÀSTER
ANTONI MARRUGAT
IV TROFEU NATACIÓ MÀSTER CIUTAT SANT FELIU DE LLOBREGAT

PREMIACIONS
PREMIACIÓ TAULA CATALANA GENERAL MÀSTER CATEGORIA ABSOLUTA
La premiació de la Taula Catalana General Màster s´entregarà al nedador i nedadora que aconsegueixi la
major puntuació segons la Taula Catalana General Màster de la competició en Categoria absoluta després
de superar la Fase preliminar i Fase Final (el.liminatòria 1/4 final+el.liminatòria 1/2 final i el.liminatòria
final).
La premiació de la Taula Catalana General Màster s´entregarà al nedador i nedadora del Club Natació Sant
Feliu que aconsegueixi la major puntuació segons la Taula Catalana General Màster de la competició en
Categoria absoluta després de superar la Fase preliminar i Fase Final (el.liminatòria 1/4+el.liminatòria 1/2 final i
el.liminatòria final).

El funcionament de la mateixa serà com es detalla a continuació:
La premiació constarà de dues Fase distinguides de la següent forma:

Fase Preliminar
A la Fase preliminar pendran part tots els nedadors/es inscrits a les diferents proves (proves 1 a la 27) del XV
Gran Premi Natació Màster Antoni Marrugat.
Es comptabilitzaran tots els punts aconseguits per cada participant a les diferents proves en les que hagi
pres part.
Per la classificació d´accès a la Fase final es tindrà en compte la prova millor puntuada per cada participant.

Fase Final
En que consisteix
Es nedaran 3 proves el.liminatòries (1/4 final+1/2 final+final).
Els nedadors/es del Club Natació Sant Feliu nedaran 3 proves el.liminatòries (1/4 final+1/2 final+final).
A cada prova el.liminatòria es nedarà una prova de 50m d´un estil diferent decidida per sorteig.
El dia 9 de desembre a les 19h30 es farà el sorteig de l´estil que es nedarà a cada prova el.liminatòria.
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Sorteig estils
1r. Es sortejarà un estil que quedarà descartat.
2n. Es sortejarà l´estil que es nedarà a la eli.liminatòria de 1/4 final.
3r. Es sortejarà l´estil que es nedarà a la el.liminatòria de 1/2 final.
4t. Es sortejarà l´estil que es nedarà a la el.liminatòria final.

Composició de les sèries de cada prova el.liminatòria
La distribució de les sèries de cada prova el.liminatòria serà mixta. (Femení - carrers 1-4 / Masculí - carrers
5-8).
El temps de descans entre cada prova el.liminatòria s´estima en no més enllà dels 4 min.

Qui participarà a la Fase Final
Participaran a la Fase Final els nedadors i nedadores classificats/des entre el 1r lloc i el 4t de la classificació
general de la Taula Catalana Màster de la Fase Preliminar (proves 1 a 27).
L´actualització de les puntuacions i classificacions provisionals i finals (MILLOR RENDIMENT DE PUNTS)
es podran seguir de forma on-line a l´enllaç de resultats de la competició situat al web del Club Natació
Sant Feliu www.cnsf.cat).
Hi haurà 1 reserva. (Nedador i nedadora classificat/da en 5è lloc a la fase regular).
Pasaran a la Fase Final els nedadors i nedadores del Club Natació Sant Feliu classificats/des entre el 1r lloc i el
4t de la classificació general local de la Taula Catalana Màster de la Fase Preliminar (proves 1 a 27).
L´actualització de les puntuacions i classificacions provisionals i finals (MILLOR RENDIMENT DE PUNTS) es
podran seguir de forma on-line a l´enllaç de resultats de la competició situat al web del Club Natació Sant
Feliu www.cnsf.cat).
Hi haurà 1 reserva. Nedador i nedadora del Club Natació Sant Feliu classificat/da en 5è lloc local a la fase
regular).

Qui pasarà cada prova el.liminatòria
El.liminatòria 1/4 Final
Participaran 4 nedadors i 4 nedadores. Pasaran a la El.liminatòria de 1/2 Final els 3 nedadors i 3
nedadores que aconsegueixin la millor puntuació segons la Taula Catalana Màster en categoria absoluta
segons el temps realitzat a la el.liminatòria de 1/4 final.
Hi haurà un bonus extra de +50 punts pel/s nedadors/es que aconsegueixin batre un rècord de Catalunya o
Espanya Màster de la seva categoria en aquesta el.liminatòria. (Els punts no són acumulables entre ells).
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Participaran 4 nedadors i 4 nedadores del Club Natació Sant Feliu. Pasaran a la El.liminatòria de 1/2 Final
els 3 nedadors i 3 nedadores que aconsegueixin la millor puntuació segons la Taula Catalana Màster en
categoria absoluta segons el temps realitzat a la el.liminatòria de 1/4 final.
Hi haurà un bonus extra de +100 punts pel/s nedadors/es que aconsegueixin batre un rècord de Catalunya o
Espanya Màster de la seva categoria en aquesta el.liminatòria. (Els punts no són acumulables entre ells).

El.liminatòria 1/2 Final
Participaran 3 nedadors i 3 nedadores. Pasaran a la El.liminatòria Final els 2 nedadors i 2 nedadores que
aconsegueixin la millor puntuació segons la Taula Catalana Màster en categoria absoluta segons el temps
realitzat a la el.liminatòria de 1/2 final.
Hi haurà un bonus extra de +100 punts pel/s nedadors/es que aconsegueixin batre un rècord de Catalunya o
Espanya Màster de la seva categoria en aquesta el.liminatòria. (Els punts no són acumulables entre ells).
Participaran 3 nedadors i 3 nedadores del Club Natació Sant Feliu. Pasaran a la El.liminatòria Final els 2
nedadors i 2 nedadores que aconsegueixin la millor puntuació segons la Taula Catalana Màster en categoria
absoluta segons el temps realitzat a la el.liminatòria de 1/2 final.
Hi haurà un bonus extra de +100 punts pel/s nedadors/es que aconsegueixin batre un rècord de Catalunya o
Espanya Màster de la seva categoria en aquesta el.liminatòria. (Els punts no són acumulables entre ells).
El.liminatòria Final
Participaran 2 nedadors i 2 nedadores. Serà guanyador i guanyadora del PREMI SEGONS TAULA
CATALANA GENERAL MÀSTER EN CATEGORIA ABSOLUTA el nedador i nedadora que aconsegueixi la
millor puntuació segons la Taula Catalana Màster en categoria absoluta segons el temps realitzat a la
el.liminatòria final.
Hi haurà un bonus extra de +200 punts pel/la nedador/a que aconsegueixi batre un rècord de Catalunya o
Espanya Màster de la seva categoria en aquesta el.liminatòria. (Els punts no són acumulables entre ells).
Participaran 2 nedadors i 2 nedadores del Club Natació Sant Feliu. Serà guanyador i guanyadora del PREMI
SEGONS TAULA CATALANA GENERAL MÀSTER EN CATEGORIA ABSOLUTA el nedador i nedadora que
aconsegueixi la millor puntuació segons la Taula Catalana Màster en categoria absoluta segons el temps
realitzat a la el.liminatòria final.
Hi haurà un bonus extra de +200 punts pel/la nedador/a que aconsegueixi batre un rècord de Catalunya o
Espanya Màster de la seva categoria en aquesta el.liminatòria. (Els punts no són acumulables entre ells).
Altres
El nedador/a desqualificat o que es retiri en alguna de les el.liminatòries quedarà el.liminat.
El nedador/a que no es presenti en alguna de les el.liminatòries quedarà el.liminat.
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El nedador/a que vulgui causar baixa en qualsevol de les el.liminatòries serà substituit/a pel nedador/a
reserva (5è/5a classificat/da de la fase regular). Per ser considerat el nedador/a de baixa aquest/a haurà
d´avisar a direcció de competició un cop finalitzada la última el.liminatòria en la que ha participat abans de
sortir de l´aigua.

PROGRAMA FASE FINAL – PREMI GENERAL TAULA CATALANA MÀSTER
Participaran els 4 primers i primeres classificades segons la puntuació general màster després disputar-se les 27 proves en fase
regular.
Participaran els 4primers i primeres classificades del Club Natació Sant Feliu segons la puntuació general màster després disputar-se
les 27 proves en fase regular.

ELIMINATÒRIA - ¼ FINAL, (Al finalitzar proves 1-27)
Proves
Nº sèries
Observacions
1001 Prova 50m (segons sorteig estil) – masc i fem
1
carrers 1-4 (M) / carrers 5-8 (F)
1r/a, 2n/2a, 3r/3a i 4t/4a classificat/da Puntuació taula catalana màster (proves 1-27)
1002 Prova 50m (segons sorteig estil) – masc i fem
1
carrers 1-4 (M) / carrers 5-8 (F)
1r/a, 2n/2a, 3r/3a i 4t/4a classificat/da Puntuació taula catalana màster Club Natació Sant Feliu (proves 1-27)

ELIMINATÒRIA – ½ FINAL, (Al finalitzar el.liminatòria 1/4 Final)
Proves
Nº sèries
Observacions
2001 Prova 50m (segons sorteig estil) – masc i fem
1
carrers 2-4 (M) / carrers 5-7 (F)
1r/a, 2n/2a i 3r/3a classificat/da Puntuació taula catalana màster (El.liminatòria 1/4 Final)
2002 Prova 50m (segons sorteig estil) – masc i fem
1
carrers 2-4 (M) / carrers 5-7 (F)
1r/a, 2n/2a i 3r/3a classificat/da Puntuació taula catalana màster Club Natació Sant Feliu (El.liminatòria 1/4 Final)

ELIMINATÒRIA – FINAL, (Al finalitzar el.liminatòria 1/2 Final)
Proves
Nº sèries
Observacions
3001 Prova 50m (segons sorteig estil) – masc i fem
1
carrers 2-3 (M) / carrers 5-6 (F)
1r/a i 2n/2a classificat/da Puntuació taula catalana màster (El.liminatòria 1/2 Final)
3002 Prova 50m (segons sorteig estil) – masc i fem
1
carrers 2-3 (M) / carrers 5-6 (F)
1r/a i 2n/2a classificat/da Puntuació taula catalana màster Club Natació Sant Feliu (El.liminatòria 1/2 Final)

GUANYADOR/A
1r i a classificat/da Puntuació taula catalana màster (El.liminatòria Final)
1r i 1a classificat/da Puntuació taula catalana màster Club Natació Sant Feliu (El.liminatòria Final)

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - VIII TROFEU FEDERACIÓ
4ª Etapa - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

XV GRAN PREMI "OPEN" NATACIÓ MÀSTER
ANTONI MARRUGAT
IV TROFEU NATACIÓ MÀSTER CIUTAT SANT FELIU DE LLOBREGAT

PREMIACIONS
PREMIACIÓ MISTERIOSA
PREMIACIÓ MILLOR PERCENTATGE (%) MILLORA DE LA MARCA INSCRIPCIÓ
RELACIÓ TEMPS INSCRIPCIÓ - TEMPS DELS RESULTATS - (CAT GENERAL ABSOLUTA)

El funcionament de la mateixa serà com es detalla a continuació:
Inscripció automática de tots els participants de la competició amb inscripcions amb marca oficial en P25,
cronometratge manual ó automàtic.
No seran vàlides per la premiació les millores dels percentatges de les marques que s´hagin realitzat amb
marques d´inscripció estimades (marques no oficials) o/i marques d´inscripció realitzades P50.
Es premiarà amb un lot de productes nadalecs al 1r nedador/a classificat/da de la competició amb un millor
percentatge (%) de millora de la seva marca d´inscripció en comparació amb el temps oficial assolit a la
prova. En cas d´empat es recorreran als punts aconseguits. segons la Taula Catalana Màsters en aquella
prova. (categoria general absoluta).
No seran vàlides per la premiació les millores dels percentatges que s´hagin realitzat sobre marques
d´inscripció estimades (marques no oficials ó estimades), en el tipus de piscina en que es celebra la
competició (P50) ni marques amb temps transformats (P50 a P25).
L´actualització dels percentatges de millora de les marques (PROGRESSIÓ DELS NEDADORS-DETALL) es
podran seguir de forma on-line a l´enllaç de resultats de la competició situat al web del Club Natació Sant
Feliu www.cnsf.cat). A l´informe, el detall de les millores de les marques es presenta separat per clubs.
Sant Feliu de Llobregat, Actualització 29 de Novembre de 2021
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