REGLAMENT TROFEU ALEJANDRO LÓPEZ
40è Circuit Català de Trofeus de Natació
20è Gran Premi Diputació de Barcelona
1.- ORGANITZACIÓ:
El Club Natació Sant Andreu organitza el Trofeu ALEJANDRO LÓPEZ de natació. Aquest
Trofeu està inclòs dins del Calendari Oficial de la FCN i de la RFEN formant part del Circuit
Català de Trofeus de Natació – 20è Gran Premi Diputació de Barcelona.
2.- DATA I LLOC:
Data del Trofeu: Dissabte 27 d’octubre de 2018 a la instal·lació del CEM Sant Andreu – La
Sagrera (C/ Santa Coloma, 25).
El Trofeu es disputarà amb el sistema d’eliminatòries (matí) i finals (tarda) i en contrarellotge
les proves de fons.
L’horari d’inici de la competició serà a les 9.30 hores en sessió de matí i a les 16.30 hores en
sessió de tarda, i l’accés a les instal·lacions es podrà realitzar a partir de les 7.30 hores i
14.30 hores respectivament.
3.- EDATS:
El Trofeu es disputarà en categoria Absoluta.
4.- PARTICIPACIÓ:
Cada club podrà participar amb quants nedadors vulgui, sense més limitació que les
indicades en aquest reglament.
No hi ha limitació en el nombre de proves per nedador.
Podran participar tots els nedadors i totes les nedadores que tinguin acreditada la marca
mínima exigida, sempre i quan el total de participants no faci superar el nombre màxim de
sèries següent:
- Proves de 100 metres:
- Proves de 400 metres:
- Proves de 800 i 1500 metres:

5 sèries
3 sèries
2 sèries
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5.- INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’han de realitzar mitjançant la plataforma SDP.
- Obertura inscripció (SDP)

Data: 08/10/2018

- Tancament d’inscripcions (SDP): Les inscripcions s’hauran d’enviar a l’adreça del Circuit
Català de Trofeus (e-mail: natacio@natacio.cat) abans de les 23.00 hores de diumenge, 14
d’octubre de 2018.
- Llistat de Participants provisional

Data: 16/10/2018

- Llistat de Participants definitiu

Data: 19/10/2018

- Drets d’inscripció: 8,20 € per inscripció, que seran facturats per la FCN als clubs catalans.
Clubs de fora de Catalunya:
Les inscripcions s’hauran d’abonar mitjançant transferència bancària dins del termini
d’inscripció al següent número de compte:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
Seran validades les inscripcions amb la recepció del corresponent comprovant de pagament
a l’email: natacio@natacio.cat
6.- SISTEMA DE COMPETICIÓ:
El Trofeu es disputarà amb el sistema d’eliminatòries en la sessió de matí i finals en la sessió
de tarda excepte les proves de 400, 800 i 1.500 lliures que es nedarà contrarellotge amb la
millor sèrie a la tarda.
S’aplicarà la norma de sortida única i cronometratge electrònic.
Les sortides es donaran, exceptuant les proves d’esquena, amb els nedadors de la sèrie
anterior dins de l’aigua.
7.- BAIXES I NO PRESENTATS:
S’acceptaran baixes per a la final de les proves anteriors als 800 Lliures un cop finalitzada
aquest prova.
Per la resta de proves, s’acceptaran les baixes fins als 5’ posteriors a la finalització de la
darrera prova del matí.
Un nedador No Presentat en una prova eliminatòria, no podrà participar en cap prova
posterior de la sessió del matí.
Les finals seran penjades al web de la Federació Catalana de Natació, a l’apartat del Circuit
Català de Trofeus de Natació.
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8.- PROGRAMA
Dissabte, 27 d’Octubre de 2018
Les proves es disputaran segons el programa B:
Sessió matí – eliminatòries (9:30 h):
01. 400 m. Lliures masculí
02. 400 m. Lliures femení
03. 100 m. Papallona masculí
04. 100 m. Papallona femení
05. 100 m. Esquena masculí
06. 100 m. Esquena femení
07. 800 m. Lliures masculí
08. 100 m. Estils femení
09. 100 m. Estils masculí
10. 1500 m. Lliures femení
11. 100 m. Braça masculí
12. 100 m. Braça femení
13. 100 m. Lliures masculí
14. 100 m. Lliures femení
15. 400 m. Estils masculí
16. 400 m. Estils femení
Sessió tarda - finals (16:30 h):
17. 400 m. Lliures masculí
18. 400 m. Lliures femení
19. 100 m. Papallona masculí
20. 100 m. Papallona femení
21. 100 m. Esquena masculí
22. 100 m. Esquena femení
23. 800 m. Lliures masculí
24. 100 m. Estils femení
25. 100 m. Estils masculí
26. 1500 m. Lliures femení
27. 100 m. Braça masculí
28. 100 m. Braça femení
29. 100 m. Lliures masculí
30. 100 m. Lliures femení
31. 400 m. Estils masculí
32. 400 m. Estils femení

Millor sèrie
Millor sèrie
Final B-A
Final B-A
Final B-A
Final B-A
Millor sèrie
Final B-A
Final B-A
Millor sèrie
Final B-A
Final B-A
Final B-A
Final B-A
Millor sèrie
Millor sèrie
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9.- TÍTOLS I PREMIS DEL TROFEU
Medalles als tres primers classificats individual, masculí i femení de cada prova.
Premis del Trofeu
•

100€ al primer classificat en cada prova.

•

350€ a la millor marca segons Taula FINA, en categoria femenina i en masculina.

NOTA: Els premis es lliuraran personalment al guanyador. La no recollida del mateix implica
la seva pèrdua. La comissió permanent valorarà les possibles excepcions. L’entrega es
realitzarà a la finalització de la competició a la taula de secretaria de competició. Els premiats
hauran de portar el DNI original. Tots aquests premis tindran la corresponent retenció de
l’IRPF.
10.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
El Club Natació Sant Andreu es reserva el dret de modificar aquest reglament quan les
circumstàncies així ho aconsellin, prèvia comunicació als equips inscrits.
11.- NORMES NO PREVISTES
Qualsevol contingència no prevista en aquest Reglament es resoldrà d’acord amb el
Reglament General del Circuit Català de Trofeus o, en el seu defecte, els Reglaments
Tècnics vigents.

Barcelona, 16 de setembre, 2018
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