REGLAMENT 30è TROFEU DE NATACIÓ CIUTAT DE MATARÓ
“MEMORIAL JOSEP MONS”
ARTICLE 1r
El Centre Natació Mataró, amb el consentiment de la Federació Catalana de Natació, organitza per trentena vegada
el Trofeu de Natació Ciutat de Mataró - “Memorial Josep Mons”, un any més adscrit al Circuit Català de Trofeus de
Natació.
ARTICLE 2n
El Trofeu Ciutat de Mataró - “Memorial Josep Mons” es celebrarà els dies 30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol en sessions de
matí i tarda, a la piscina de 50 metres de la nostra entitat, situada al Passeig Marítim, s/n de Mataró.
Com els darrers anys, aquest any 2022 el trofeu coincidirà en dates, programa i format de competició amb el
Campionat de Catalunya d’Estiu Júnior, després de l’acord arribat en aquest sentit amb la Federació Catalana de
Natació.
ARTICLE 3r
La participació al Trofeu vindrà determinada pel llistat que elaborarà la FCN el 20 de juny (provisional) i el 23 de juny
(definitiu), sense cap límit de participació en el número de proves per cada nedador i sessió.
La participació en les proves de relleus i el número màxim de participants per prova venen fixats pel punts 6.5 i 6.6
de la normativa del Campionat de Catalunya d’Estiu Júnior Open elaborada per la FCN, amb aquest quadre en el cas
del número de participants per prova:

PARTICIPANTS
PROVES

Total de participació
CCT + CCJE

Mínim de participació JÚNIOR
(FCN)
per edat

50 100 i 200

80

20

400

60

15

800 i 1500

40

10

Les mínimes exigides per poder prendre part a la competició, en piscina de 50 metres i amb cronometratge electrònic són
les següents:
Proves
50 m Lliure
100 m Lliure
200 m Lliure
400 m Lliure
800 m Lliure
1.500 m Lliure
50 m Esquena
100 m Esquena
200 m Esquena
50 m Braça
100 m Braça
200 m Braça
50 m Papallona
100 m Papallona
200 m Papallona
200 m Estils
400 m Estils

Masculines
26.77
59.09
2.10.40
4.37.16
9.37.26
18.19.48
30.62
1.05.56
2.22.98
33.47
1.13.12
2.38.62
28.43
1.03.18
2.21.78
2.25.19
5.11.78

Femenines
30.26
1.06.15
2.23.03
5.01.99
10.19.46
19.54.20
34.42
1.13.42
2.38.12
38.01
1.22.20
2.56.43
31.87
1.11.09
2.36.13
2.40.67
5.39.98

Marques vàlides acreditades a partir del 01/10/2020

ARTICLE 4t
Les proves es nedaran en categoria absoluta, tot i que paral·lelament s’elaboraran les classificacions de cada prova en
categoria júnior al celebrar-se conjuntament el Campionat de Catalunya d’Estiu Júnior Open abans esmentat, sota el següent
programa:

ARTICLE 5è
Les inscripcions es regiran segons la normativa del Campionat de Catalunya Júnior d’Estiu:

INSCRIPCIONS:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Les inscripcions hauran de realitzar-se a través del portal LEVERADE.
La inscripció dels relleus serà per suma de temps.
No s’acceptaran inscripcions posteriors a les rebudes a la data i a l’hora especificades.
El preu d’inscripció (clubs catalans) serà de 7.00 € per prova individual nedada amb un màxim de 4 proves
per nedador/a. A partir de la 5a inscripció no hi haurà cost d’inscripció. En les proves de relleus serà 7.00 €
per relleu nedat. Que seran facturats per la FCN.
Les baixes i no presentats tenen un cost de 20.00 € en concepte de despesa administrativa. Excepcionalment aquesta
taxa NO s’aplicarà en aquelles baixes i no presentats que hagin generat un cost d’inscripció, independentment de la
prova que es doni de baixa o no es presenti. És a dir, un nedador inscrit en 6 proves, se li aplicarà la despesa
administrativa sempre que causi baixa o no es presenti a 2 de les 6 proves en les que hagi estat inscrit. Mentre que a un
nedador inscrit en un màxim de 4 proves NO se li aplicarà la taxa administrativa en causar baixa o no presentar-se en
cap de les 4 proves inscrites.
El preu d’inscripció pels clubs de fora de Catalunya serà de 14.00 € per la primera prova individual i de 7.00 € per les
següents inscripcions. En les proves de relleus serà de 7.00 € per relleu nedat. Les inscripcions s’hauran d’abonar
mitjançant transferència bancària 48 hores abans de la competició al següent número de compte:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB

ARTICLE 6è
Les normes de competició del trofeu queden adaptades a la normativa del Campionat de Catalunya d’Estiu Júnior Open de
la FCN en el seu punt 7.
No hi haurà baixes en aquesta competició. Tot aquell nedador No Presentat en una prova no podrà participar en cap altra
prova més dins la mateixa sessió.
ARTICLE 7è
Als tres primers nedadors/es classificats de cada prova se’ls atorgarà la corresponent medalla, al marge dels premis que la
FCN atorgui als primers classificats que corresponguin al Campionat de Catalunya d’Estiu Júnior Open.
NOTA: Els premis es lliuraran personalment al guanyador. La no recollida del mateix implica la seva pèrdua.
ARTICLE 8è
Tot allò que no estigui previst en el present reglament serà resolt segons el què disposen els reglaments tècnics vigents.

Mataró, a 8 de març 2022

