XX TROFEU NATACIÓ MÀSTERS DE GIRONA
II MEMORIAL PIPE SANCHEZ BABOT
GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ (GE I EG)
19 de MAIG de 2018 – Piscina Complex Sant Ponç / 16:00 h.

REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ
CATEGORIES INDIVIDUALS PER D’EDATS
+20 *
+25
+30
+35
+40
+45
+50
+55
+60
+65
+70
+75
+80
+85
+90
+95

20-24 anys (any de naixement 1994-98) ( * ) Categoria Pre-màsters
25-29 anys (any de naixement 1989-93)
30-34 anys (any de naixement 1984-88)
35-39 anys (any de naixement 1979-83)
40-44 anys (any de naixement 1974-78)
45-49 anys (any de naixement 1969-73)
50-54 anys (any de naixement 1964-68)
55-59 anys (any de naixement 1959-63)
60-64 anys (any de naixement 1954-58)
65-69 anys (any de naixement 1949-53)
70-74 anys (any de naixement 1944-48)
75-79 anys (any de naixement 1939-43)
80-84 anys (any de naixement 1934-38)
85-89 anys (any de naixement 1929-33)
90-94 anys (any de naixement 1924-28)
95-99 anys (any 1923 i anteriors)

L'edat s’entendrà complerta al 31 Desembre del 2018.

CATEGORIES PROVES DE RELLEUS
+80, +100, +120, +160, +200, +240 , +280, +320.

DATA DE LA COMPETICIÓ
Dissabte, 19 de Maig de 2018, a les 16:00 hores

LLOC
GE I EG – Instal.lació Sant Ponç
Carrer de l’Esport, 16 17007 GIRONA

PISCINA SISTEMA DE CRONOMETRATGE
50 m i 8 carrers, cronometratge manual

PARTICIPACIÓ
La participació està oberta als nedadors i les nedadores, majors de 20 anys (any de naixement 1998 i anteriors), que
tinguin llicència en vigència de la categoria "Máster' de la Federació Catalana de Natació, (anual), o de la Federació
Espanyola de Natació. Els nedadors estrangers hauran de reunir les condicions que regeixin en les seves federacions
respectives.


Per poder-hi participar, no és condició indispensable tenir acreditada una marca mínima, però sí que s’haurà
d'indicar el temps aconseguit en altres competicions recents, preses de temps, etc., i es faran responsables de la
veracitat de totes les dades.
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PROGRAMA DE COMPETICIÓ
Ordre de les proves :
1
2
101
3
4
5
6
102
7
8
103
9
10
11
12
13
14
104
15
16
105
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
106
27
28
29
30
107
31
32
33
34
35
36
37
201

200 m
200 m
200 m
50 m
50 m
400 m
400 m
400 m
200 m
200 m
200 m
50 m
50 m
100 m
100 m
200 m
200 m
200 m
400 m
400 m
400 m
50 m
50 m
100 m
100 m
50 m
50 m
100 m
100 m
200 m
200 m
200 m
100 m
100 m
200 m
200 m
200 m
4 x 50
4 x 50
4 x 50
4 x 50 m
4x200 m
4x100 m
4x100 m
50 m

Papallona femení
Papallona masculí
Papallona mixtes
Braça femení
Braça masculí
Lliures femení
Lliures masculí
Lliures mixtes
Esquena femení
Esquena masculí
Esquena mixtes
Lliures femení
Lliures masculí
Papallona femení
Papallona masculí
Braça femení
Braça masculí
Braça mixtes
Estils individual femení
Estils individual masculí
Estils individual mixtes
Esquena femení
Esquena masculí
Lliures femení
Lliures masculí
Papallona femení
Papallona masculí
Braça femení
Braça masculí
Estils individual femení
Estils individual masculí
Estils individual mixtes
Esquena femení
Esquena masculí
Lliures femení
Lliures masculí
Lliures mixtes
Estils femení
Estils masculí
Lliures femení
Lliures masculí
Lliures masculí / femení / mixtes - 1 única sèrie
Estils masculí / femení / mixtes – 1 única sèrie
Lliures masculí / femení / mixtes – 1 única sèrie
Lliures mixtes
(Nomès per nedadors i nedadores que participen en les proves relleus)
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ESCALFAMENT
La piscina estarà a disposició dels participants a partir de les 15.00 hores i finalitzarà 15 minuts abans d’ iniciar la
competició a les 15.45 hores.

FORMULA DE COMPETICIÓ






Totes les proves es nedaran pel sistema de "contra rellotge" i s'establiran les classificacions de cada categoria
d'edats segons les marques aconseguides.
Les proves de 400 m i 200 i es nedaran de forma mixta.
Les seriés es confeccionaran segons els temps inscripció, sense distinció de categories i gènere (només proves de
400 m i 200 m mixtes).
La competició es regirà d'acord amb el reglament i normatives de la Federació Catalana de Natació i serà controlada
pels àrbitres del Comitè Català d’Àrbitres de la F.C.N

NEDADOR COMPLERT
Es farà un nedador complert de proves de 50 m.
Es farà un nedador complert de proves de 100 m.
Es farà un nedador complert de proves de 200 m. (queda exclosa la prova de 200 m estils individual).

FONS I ESTILS
Es farà un fons i estils amb les proves de 400 m lliures i 200 m estils individual.

INSCRIPCIÓ
Per formalitzar les inscripcions, s’haurà d'enviar la documentació següent:



Cada club podrà inscriure per prova tants nedadors/es, i equips de relleus com desitgi.
Cada participant podrà nedar 4 proves individuals, + relleus.

(Cada nedador/a només podrà nedar un cop cada prova de relleus, i dins de la seva categoría).
NOTA: Els/Les nedadors/es de la categoría +20 anys només podran participar en el relleu de categoría
Pre- màsters (80-99 anys). Cas de fer-ho en algun relleu d´altre categoría, aquest serà desqüalificat.
Els clubs realitzaran les seves inscripcions directament en la modalitat del sistema SDP:

PROVES INDIVIDUALS: S´enviarà còpia en .pdf de la relació nominal individual creada pel suport informàtic SDP.
Els clubs que facin inscripcions en les proves de 400 m i 200 m hauran de fer la inscripció en la prova del gènere del
nedador/a i també a la prova mixta.

PROVES RELLEUS: S´enviarà còpia en .pdf de la relació nominal relleus creada pel suport informàtic SDP.
Els fulls per la composició dels equips de relleus s´adjunten al present reglament per l´organitzador i serán omplertes i
enviades juntament amb els .pdf de les relacions de les proves de relleus.
IMPORTANT: Els nedadors que només participin en proves de relleus s´hauran de donar d´alta a la prova de 50 m
lliures mixtes (201). Aquells nedadors/es que nomès participin en proves de relleus i no apareguin inscrits en aquesta
prova no podran participar a la competició.
Les inscripcions es realitzaran a:
GEIEG
natacio.waterpolo@geieg.cat
Tel. 972 20 10 47
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Donats els problemes que suposen els canvis el mateix dia de la competició en el suport informàtic, NO
S´ACCEPTARAN canvis ni noves altes el mateix dia de la competició.
No es permetrà la participació de cap nedador/a que no sigi inscrit pel seu club a través del sistema SDP.

TANCAMENT D’INSCRIPCIONS
Els fulls de relació nominal inscrits (ftxer .pdf creat per SDP), el full de liquidació del pagament dels drets d'inscripció i
comprobant bancari s´hauran de lliurar al GEiEG. fins el 14 de maig del 2018 a les 18.45 hores.

No s'acceptaran inscripcions fora d'aquest termini
S´aceptaran baixes dels participants sense cost fins dimecres, 16 de maig a les 18.45 hores.

PREUS DRETS INSCRIPCIÓ
Proves individuals 50, 100 i 200m - 5 €
Proves individuals 400m. Lliures i 400m. estils individuals - 6 €
Pack nedador complert de 50 m, 100 m, 200 m (les quatre proves) - 12 €
Proves relleus - 8 € (per equip inscrit).
Una vegada feta la inscripció, les possibles baixes no donaran dret al retorn de l'import dels drets.
Nº compte per transferir els drets d´inscripció:

CAIXABANK :

ES66 2100 0304 5201 0123 7225

Concepte: MS i club que realitza l´ingrés. S´haurà d´adjuntar per mail, escanejada, còpia de la transferència a la
inscripció per tal de donar aquesta per vàlida.
No s´autoritzarà a prendre part a les proves a cap club que no hagi satisfet els drets d´inscripció més tard del dia 17 de
maig a les 16:00 h.
No es podran realitzar pagaments dels drets d´inscripció el mateix dia de la competició.

CLASSIFICACIONS
Es farà una classificació de totes les proves per categoria.

NEDADOR COMPLERT
Es faran dues classificacions de nedador complert:
Una per suma de temps i una altre per la suma dels punts aconseguits segons taula catalana per prova.
Per poder ser classificat en aquesta modalitat s´haurà de formalitzar la inscripció en les quatre proves de 50 m., 100 m ó
200 m, nedar , finalitzar-les sense ser desqualificat, retirat, baixa o no presentat.

FONS I ESTILS
Es faran dues classificacions de Fons i Estils.
Una per suma de temps i una altre per la suma dels punts aconseguits segons taula catalana per prova.
Per poder ser classificat en aquesta modalitat s´haurà de formalitzar la inscripció en les quatre proves de 400 m. Lliures i
200 m estils individual, nedar , finalitzar-les sense ser desqualificat, retirat, baixa o no presentat.
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PREMIACIÓ
NEDADOR COMPLERT
Es farà una premiació del nedador complert segons la classificació de la suma de punts de la taula catalana de les
quatre proves de 50 m
Es farà una premiació del nedador complert segons la classificació de la suma de punts de la taula catalana de les
quatre proves de 100 m
Es farà una premiació del nedador complert segons la classificació de la suma de punts de la taula catalana de les
quatre proves de 200 m

FONS I ESTILS
Es farà una premiació de Fons i Estils segons la classificació de la suma de punts de la taula catalana de les dues
proves (400 m lliures i 200 m estils individual).

RÈCORDS
S´entregarà un obsequi a tot aquell/a participants que aconsegueixi batre, igualar o establir un nou rècord del mon,
europa, espanya i de catalunya.

PREMI LLUÍS MASBERENGUER MASBERENGUER
Es farà una premiació al guanyador masculí i femení de la categoria +45 en base a la suma dels temps de les 3 proves
de braça (50, 100 i 200 braça). En el cas de no haver-hi participació en les 3 proves el premi serà per la millor puntuació
Fina de l’estil braça.

LLIURAMENT INFORMACIÓ
Dimarts, 15 de maig a partir de les 10:00 hores s’ enviaran als clubs participants els llistats nominals d´inscripció
provisionals. Es podran realitzar, reclamacions o ampliar inscripcions amb participants no inscrits amb anterioritat a la
competició (sempre que el club organitzador ho cregui oportú) fins dimecres, 16 de Maig a les 18:45 hores.
No s´admeten canvis de proves de participants ja inscrits, ni altes en noves proves.
Els llistats nominals d´inscripció definitius s’ enviaran als clubs participants dijous 17 de Maig a partir 12:00 hores.
Els llistat soficials de sortida (sèries) s´enviaran als clubs participants i també estaran disponibles al web de la FCN
(www.aquatics.cat), el 18 de Maig a partir de les 14:00 hores.
No s´entregaran llistats de sortida (sèries) en paper el dia de la competició.

DIRECCIÓ DE COMPETICIÓ
Director de la competició ho serà: JAUME SABRIÀ FIGUERAS (GE I EG)

Girona, 17 d´Octubre de 2017

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTERS
V TROFEU FEDERACIÓ – 13ª ETAPA
GE I EG - GIRONA

