XVII OPEN DE FONS MÀSTER
CENTRE NATACIÓ MATARÓ
Diumenge, 8 d´Abril de 2018,, Piscina Complex Joan Serra, Passeig del Callao, s/n - Mataró (Barcelona) - 09:00 hores

NOTA INFORMATIVA
PROVES 1500 m LLIURES
La prova es nedarà amb 2 participants del mateix sexe per carrer. Un/a ho farà pel Costat Dret (D) i
l´altre pel costat Esquerre (E),
), excepte els carrers laterals (0 i 9) on només hi nedadrà un/a sol/a
nedador/a.
Els nedadors que nedin als carrers laterals seran els dos nedadors/es amb els temps més lents de la
seva sèrie i realitzaran la sortida junt amb la resta de participants del costat Esquerre
Esquerr (E).
Primer es donarà la sortida als/les participants que neden per Costat Dret - D (+0”), i desprès de quinze
segons (+15”)) es donarà la sortida als que ho fan pel Costat Esquerre - E.
Tots els participants podran sortir des de la banqueta de sortides,
sortides plataforma o des de l´aigua agafats
almenys amb una ma a la pared, segons decideixi el/la
el propi/a participant. Els/Les
Els
participants que surtin
des de la bancada o de dins de l´aigua ho hauran de comunicar prèviament a la Jutge Àrbitre de la
competició.
Els últims 100 m de la prova seran indicats amb campana pels oficials designats pel control de la
competició.
Estaran disponibles cartells comptavoltes al costat oposat a la sortida per aquells nedadors que vulguin
fer-ne
ne us. La organització no tindrà personal
personal disponible per realitzar aquesta funció, pel que cada club
serà responsable de posar voluntaris pels seus nedadors.

Aquells/es participants de les categories compreses entre 20+ fins 65+ anys (ambdós incloses) que
realitzin un temps superior a 35:00.00 minuts (35´) aparareixeran al final dels resultants oficials generals
i de la seva categoria sense classificació i temps, sent considerats com a Fora de Control (FT).
(
Els seus
temps intermitjos i finals no seran tinguts en compte a l´hora d´oficialitzar
d´oficialitzar les marques a la FCN i a la
RFEN.
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