V OPEN COMBO MÀSTERS CNC – COMPETICIÓ NATACIÓ

DATA:

10 de FEBRER de 2018

HORA:

16:00 hores

PISCINA:

CAN TODA

ADREÇA:

c/ Ramiro de Maeztu, 25 - 08024 Barcelona

TELÈFON:

93 213 43 44

FAX:

93 210 71 51

EMAIL:

pili@cncatalunya.cat

CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIÓ:

25 metres i 8 Carrers (piscina interior)

CRONOMETRATGE:

Manual

CATEGORIES:

TOTES (Inclosa Pre- Màsters)

FÓRMULA COMPETICIÓ:

Contra-rellotge

PROGRAMA

Ordre

Prova

1
2
101
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102
13
14
15
16
17

400m LLIURES MASCULÍ
400m LLIURES FEMENÍ
400m LLIURES MIXTES
100m PAPALLONA MASCULÍ
100m PAPALLONA FEMENÍ
50m BRAÇA MASCULÍ
50m BRAÇA FEMENÍ
100m ESQUENA MASCULÍ
100m ESQUENA FEMENÍ
50m LLIURES MASCULÍ
50m LLIURES FEMENÍ
200m LLIURES MASCULÍ
200m LLIURES FEMENÍ
200m LLIURES MIXTES
50m PAPALLONA MASCULÍ
50m PAPALLONA FEMENÍ
100m BRAÇA MASCULÍ
100m BRAÇA FEMENÍ
50m ESQUENA MASCULÍ
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18
19
20
21
22
23
24
25

50m ESQUENA FEMENÍ
100m LLIURES MASCULÍ
100m LLIURES FEMENÍ
100m ESTILS MASCULÍ
100m ESTILS FEMENÍ
4X50m LLIURES MASCULÍ
4X 50m LLIURES FEMENÍ
4X 25m ESTILS MIXTES -

Inscripció gratuïta (2masc / 2fem)

PARTICIPACIÓ
Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual per la seva Federació Territorial de
Natació o de la RFEN en vigor per la temporada 2017-2018 i sigui inscrit pel seu club, dins del
període establert.
No s’acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en possessió de la llicència
tramitada i acceptada per la FCN.
INSCRIPCIONS
Cada club podrà inscriure per prova tants nedadors/es i equips de relleus com desitgi.
Cada nedador podrà participar en totes les proves que vulgui.
Els clubs realitzaran les seves inscripcions directament en la modalitat del sistema ISIS:
 PROVES INDIVIDUALS: S’enviarà còpia en format PDF de la relació nominal individual
creada pel suport informàtic ISIS. Els clubs que facin inscripcions en qualsevol de les
proves de 400m i/o 200m hauran de fer la inscripció en la prova del gènere del
nedador i també a la prova mixta.
 PROVES DE RELLEUS: S’enviarà còpia en format PDF de la relació nominal relleus
creada pel suport informàtic ISIS, adjuntant també en dit format la composició dels
relleus amb els fulls de relleus adjunts a aquest reglament. La participació a la prova de
4x25m estils mixte serà gratuïta, la classificació absoluta i es limita a un equip per club,
ampliable si l´organització ho creu oportú el mateix dia de la competició.
 LIMITACIONS:
o

La prova de 400 lliures tindrà una participació màxima de 48 primeres
inscripcions mixtes rebudes. La prova de 400m l’organització es reserva el dret
de decidir una o dues per carrer, segons la durada de la competició.

o

A les prova de 400 metres lliures NO S´ACCEPTARAN INSCRIPCIONS SENSE
TEMPS (59:59.59).

o

La participació a la prova de 4x25m estils mixte serà gratuïta, formada per 2
components masculins i 2 femenins, la classificació serà absoluta i es limita a
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un equip per club, ampliable si l’organització ho creu oportú el mateix dia de la
competició.
DRETS D’INSCRIPCIÓ
Proves de 50m, 100m i 200m________________________ 5€ cada prova
Prova de 400m lliures _____________________________6€
Relleus 4x50m____________________________________ 8€ per equip
Relleus 4x25m____________________________________Inscripció gratuïta/ 1 equip per club
Les inscripcions es realitzaran a:

CLUB NATACIO CATALUNYA
pili@cncatalunya.cat
93.213.43.44
Les quantitats s’abonaran al número de compte LA CAIXA ES44 2100 3022 5422 0057 9420
especificant en concepte NATACIÓ MÀSTER i el club que realitza el pagament.
S’haurà d’adjuntar per email còpia de la transferència a la inscripció, juntament amb el full de
liquidació adjunt a aquest reglament, per tal de donar aquesta per vàlida.
No s’autoritzarà a cap club prendre part a les proves si no ha satisfet els drets d’inscripció
abans del 8 de febrer. No es permetrà el pagament el mateix dia de la competició.
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.
Una vegada feta la inscripció, les possibles baixes no donaran dret al retorn de l'import dels
drets.
DATA DE TANCAMENT D’INSCRIPCIONS
Els fulls de relació nominal inscrits (fitxer PDF creat per ISIS), el full de liquidació i el pagament
dels drets d'inscripció, hauran de lliurar-se al CLUB NATACIÓ CATALUNYA abans del dia

5 de

febrer de 2018 a les 16:45 hores. No s'acceptaran inscripcions fora d'aquest termini.
ESCALFAMENT
La piscina estarà a disposició dels participants a partir de les 14.45 hores i finalitzarà 15 minuts
abans d’ iniciar la competició a les 16.00 hores. S’habilitarà durant la competició 1 carril a la
piscina del globus per suavitzar.
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.
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-

La prova de 400m lliures i 200m estils, es nedarà de forma mixta. Les sèries es
confeccionaran segons els temps d’inscripció, sense distinció de categories i gènere.
La competició es regirà d'acord amb el reglament de la Federació Catalana de Natació i
serà controlada pels àrbitres del Comitè Català d’Àrbitres de la FCN.

LLIURAMENT INFORMACIÓ
El dimarts 6 de febrer a partir de les 12h s’enviarà als clubs participants el llistat d’inscripció
provisional, acceptant modificacions i/o baixes fins a les 12h del dimecres 7 de febrer.
-

Els llistats d’inscripció definitius s’enviaran el dimecres 7 de febrer partir 12h als clubs
participants.
No s’entregaran llistats de sortida (sèries) en paper. Els llistats de sortida i els resultats
per prova (versió general) es penjaran en un lloc visible de la instal·lació.

RESULTATS
S’enviaran els resultats generals i per categories per correu electrònic als clubs participants, i a
través de la nostra web i de la FCN, a partir del dimarts 13 de febrer de 2018.
ALTRES:
-

-

La participació en la competició suposa l’acceptació de la totalitat de la normativa del
present reglament.
Qualsevol participant que tingui l’oportunitat de batre un nou rècord d’Europa o del
món podrà sol·licitar a l’organització ésser cronometrat per tres cronometradors per
donar per vàlid aquest registre fins 15 minuts abans de l’inici de la competició.
No es podran incloure d’altres proves que no siguin incloses en aquest reglament.
Amb el fi d’evitar confusions no es reajustaran sèries en el cas d’haver baixes suficients
per eliminar alguna/es.
Qualsevol reclamació s’haurà d’entregar pel delegat oficial del club, per escrit,
ÚNICAMENT al director de la competició, a la secretaria de competició, previ dipòsit de
30€, que serà retornat en cas de prosperar favorablement al club recorrent.

DIRECTOR/A DE LA COMPETICIÓ: Les normes no previstes en aquest reglament i que facin
referència a la competició, es resoldran d’acord amb el reglament FINA vigent.
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