PANTERESPORTS 2022
1. DADES DE LA COMPETICIÓ
ORGANITZA : CLUB ESPORTIU PANTERES GROGUES
PISCINA : Piscina Sant Jordi - Barcelona
Carrer de París, 114 -08029 Barcelona. <M> Hospital Clínic <L5>
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES de la INSTAL·LACIÓ: 50 metres i 8 carrers - Piscina interior
CRONOMETRATGE: Manual.
DATA I HORA DE COMPETICIÓ: Dissabte, 17 de setembre de 2022 - 16:00 hores.
ESCALFAMENT: a partir de les 15:00h. i fins 15 minuts abans de l´inici de les proves.
CATEGORIES: Totes (inclosa la pre-màster).
FÓRMULA COMPETICIÓ : contra-rellotge.
e-MAIL INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: natacio.panteresports@panteresgrogues.org
2. PLÀNOL DE SITUACIÓ

3. PROGRAMA DE COMPETICIÓ :
1. 400m lliures mixtes
3. 50m lliures femení
5. 100m braça femení
7. 50m esquena femení
9. 100m papallona femení
11. 4x50m estils femení
Descans 5 minuts

2. 200m estils mixtes
4. 50m lliures masculí
6. 100m braça masculí
8. 50m esquena masculí
10. 100m papallona masculí
12. 4x50m estils masculí
13. 4x50m estils mixtos
15. 200m lliures mixtes
17. 50m papallona masculí
19. 100m esquena masculí
21. 50m braça masculí
23. 100m lliures masculí
25. 4x50m lliures masculí
26. 4x50m lliures mixtos

14. 400m estils mixtes
16. 50m papallona femení
18. 100m esquena femení
20. 50m braça femení
22. 100m lliures femení
24. 4x50m lliures femení
FINAL. 8x50m Funny Relay

4. CATEGORIES D’EDATS
L’edat de cada nedador o nedadora s’entendrà a 31 de desembre de 2022.
Proves individuals:
Categoria
Edat
Pre-màster
20-24
+25
25-29
+30
30-34
+35
35-39
+40
40-44
+45
45-49
+50
50-54
+55
55-59
Proves de relleus:
Categoria
Suma d’edats
Pre-màster
80-99
+100
100-119
+120
120-159
+160
160-199

Any
1998-02
1993-97
1988-92
1983-87
1978-82
1973-77
1968-72
1963-67
Categoria
+200
+240
+280
+320

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

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

Any
1958-62
1953-57
1948-52
1943-47
1938-42
1933-37
1928-32
1923-27

Suma d’edats
200-239
240-279
280-319
320-359

5. PARTICIPACIÓ
Hi podrà participar qualsevol nedador o nedadora amb llicència anual o d’un dia per la seva
Federació Territorial de Natació o de la RFEN en vigor per a la temporada 2021-2022 i sigui
inscrit pel seu club, dins del període establert.
També hi podran participar nedadors i nedadores estrangers amb llicència vigent a la seva
federació corresponent.

No s’acceptarà cap inscripció de nedadors ni nedadores que no estiguin en possessió de la
llicència federativa vigent.
Cada club podrà inscriure per prova tants nedadors i nedadores i equips de relleus com
desitgi. No hi haurà límit de proves a participar.
Els nedadors i les nedadores pre-màsters només podran participar en el relleu de categoria
pre-màster (80-99 anys). En cas de fer-ho en algun relleu d’alguna altra categoria, l’equip de
relleus serà desqualificat. Nedadors i nedadores més grans de 24 anys sí que podran
participar en relleus de la categoria pre-màster, sempre que la suma d’edats no superi els 99
anys.
Un mateix nedador o una mateixa nedadora no podrà participar en dos equips de relleus de
la mateixa prova, ni que siguin de categories d’edats diferents.
6. INSCRIPCIONS
Els clubs efectuaran les seves inscripcions, tant de proves individuals com de relleus,
mitjançant la plataforma LEVERADE (leverade.com)
La composició dels equips de relleus també caldrà indicarla a les fitxes de relleus disponibles
a la web de la FCN o que faciliti el Club Esportiu Panteres Grogues.
Data límit d’inscripcions al portal leverade.com:
abans de les 12:00 de dilluns 12 de setembre de 2022.
No s’acceptaran inscripcions per altres mitjans, exceptuant els participants individuals que
facin la seva inscripció mitjançant la pàgina web de Panteresports 2022:
http://panteresports.panteresgrogues.org
El Club Esportiu Panteres Grogues enviarà els llistats provisionals d´inscrits per prova per email als clubs participants el dimecres 14 de setembre i donarà un termini de 24h per fer
correccions. No s’acceptaran modificacions d’inscripcions, només es corregiran errades.
Després d’aquest termini no s’acceptaran més reclamacions ni noves altes al llistat de
participants.
7. PREUS D’INSCRIPCIÓ
Inscripció a proves individuals de 400m i 200m
Inscripció a proves individuals de 100m i 50m
Inscripció per equip de relleus

7,50 €
6,50 €
10,00 €

Els clubs enviaran el full de liquidació on hi constaran totes les proves individuals i el número
total d’equips de relleus. El full de liquidació és en format Excel (full de càlcul) que suma
automàticament els imports dels drets d’inscripció.
Els drets d’inscripció s’abonaran al número de compte:
“la Caixa” IBAN: ES80 2100 0796 4502 0023 3129
especificant en concepte:
“PS22” i club que realitza l´ingrés.

Cal enviar el full de liquidació, la composició dels relleus i el comprovant de transferència per
correu electrònic abans del dia 12 de setembre a les 24:00 a l’adreça:
natacio.panteresports@panteresgrogues.org
No s´autoritzarà la participació a cap club que no hagi satisfet els drets d´inscripció amb
anterioritat a l´inici de la competició.
La no presentació o baixa de nedadors o nedadores no donarà dret en cap cas a la devolució
dels drets d’inscripció.
No es podran realitzar pagaments en efectiu el mateix dia de la competició.
8. FUNNY RELAYS
Aquests relleus es nedaran al final de la sessió un cop hagi acabat la darrera sèrie. L’objectiu
d’aquest relleu és passar una bona estona, divertir-se i divertir al públic. No serà competitiu
en el sentit usual dels relleus.
La composició dels equips de relleus es farà durant el decurs de la competició, són gratuïts,
els temps no seran oficials i tothom està convidat a participar-hi. Els equips estaran formats
per 6 o 8 nedadors i/o nedadores.
Els participants que vulguin formar part d’aquests relleus hauran d’adreçar-se a la secretaria
de competició el mateix dia de la competició.
L’organització donarà les instruccions de com s’ha de nedar el relleu el mateix dia de la
competició.
Les marques aconseguides no seran homologades.

9. RESULTATS
Els resultats es podran consultar en línia. Donarem accés al link el mateix dia de la
competició. Els resultats en format PDF s’enviaran als clubs participants durant la setmana
següent a la competició i es publicaran al web de la FCN.
10. PREMIS

L’organització establirà els premis següents, tant per categoria masculina com
femenina en les proves individuals, atorgant medalles d’or, plata i bronze als tres
primers classificats en els premis següents. El sistema de puntuació que es farà servir
és la taula catalana.
- Premi Absolut General (millor puntuació taula catalana)
- Premi Especialista Papallona (50 i 100 papallona)
- Premi Especialista Esquena (50 i 100 esquena)
- Premi Especialista Braça (50 i 100 braça)

- Premi Especialista Lliures (50 i 100 crol)
- Premi Especialista Estils (200 i 400 estils)
- Premi Fondista Lliures (200 i 400 crol)
- Premi Nedador Complet 50m (4x50 estils)
- Premi Nedador Complet 100m (4x100 estils)
11. CONDICIONS
La participació en la competició suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del
present reglament i de les clàusules de participació.
Per a qualsevol consulta o aclariment contacteu amb el director de competició al telèfon i/o
l’e-mail especificats en l´apartat d´inscripcions.
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es
resoldran d´acord amb el reglament FINA vigent.
12. DADES DE CONTACTE – DIRECTOR DE COMPETICIÓ
Club Esportiu Panteres Grogues
C/ Floridablanca, 143, entl 3a
08011 Barcelona
Director de competició :
Pere Cruells i Pagès
Telèfon de contacte: 626 143 896
Correu Electrònic:
natacio.panteresports@panteresgrogues.org

ANNEX – CLÀUSULES DE PARTICIPACIÓ
El Club Esportiu les Panteres Grogues, d’ara endavant Panteres Grogues, és un club sense
ànim de lucre amb CIF G62476882, en el registre municipal de Barcelona i en el registre
d’associacions esportives número 10.948 de la Generalitat de Catalunya.
Salut i assegurances
Declaro que estic en un estat físic bo i saludable per a la pràctica esportiva, i que no tinc
coneixement de cap condició mèdica greu que m’impedeixi participar en aquestes activitats
físiques. Per a major claredat, s’ha acordat que haver estat diagnosticat com a VIH positiu, no
es considera una “condició de salut greu” als efectes d’aquesta clàusula. Estic d’acord en el
fet que se m’ha recomanat contractar una assegurança d’accidents personal i assistència
sanitària per a participar les activitats i que Panteres Grogues no assumeix cap
responsabilitat en la contractació d’assegurances o donar cobertura d’accidents o assistència
sanitària. En el cas que l’esport que practiqui sigui un esport federat, i que a més jo practiqui
aquest esport Federat a través de Panteres Grogues i havent abonat la quota federativa a la
Federació corresponent, conec que l’assistència sanitària si escau és proporcionada per la
Federació corresponent, o la seva entitat asseguradora corresponent, i no per Panteres
Grogues o cap altra asseguradora.
Normativa
Pel correcte funcionament de les activitats desenvolupades, estic d’acord a seguir les
normes, estatuts i reglaments segons el que determini Panteres Grogues i els seus òrgans,
incloent-hi totes les instruccions escrites i verbals que administrin els responsables designats.
Danys i pèrdues
Sóc plenament conscient i responsable de l’actitud, comportament o moviments que realitzi
en les instal·lacions durant les activitats organitzades per Panteres Grogues, són sota el meu
propi risc.
Panteres Grogues no es responsable en el cas d’incidents que causin danys físics, psíquics,
lesions corporals, malalties, mortaldat així com pèrdues o danys materials, en activitats on
Panteres Grogues organitza o hi participa.
Cessió de drets
Mitjançant aquest document, reconec que Panteres Grogues té el meu permís i
consentiment per usar aquelles imatges o documents audiovisuals on jo aparegui, i estiguin
enregistrades durant les activitats de Panteres Grogues o organitzades per altres entitats on
Panteres Grogues participa, ja siguin esportives o no esportives.
Panteres Grogues només podrà mostrar les imatges o documents audiovisuals amb el
propòsit de la promoció, difusió o publicitat o per acomplir els objectius en els estatuts de
l’entitat.

Aspectes legals
En compliment de la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de
Panteres Grogues notificat a l’agència espanyola de protecció de dades, per a gestionar la
relació amb Panteres Grogues i el signatari. Pot exercitar els drets d’accés, cancel·lació,
rectificació i oposició, a través de l’adreça administracio@panteresgrogues.org o a l’adreça
C/ Floridablanca 143, entresol 3a. 08011 Barcelona.
Aquest document es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles. Les parts se
sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de la ciutat de Barcelona.

