CLUB NATACIÓ CALDES
IX TORNEIG MÀSTERS CLUB NATACIÓ CALDES
ORGANITZA: CLUB NATACIÓ CALDES.
PISCINA: COMPLEX ESPORTIU LES CREMADES
CLUB NATACIÓ CALDES
C/ Zona Esportiva, s/n
08140 – CALDES DE MONTBUI
(BARCELONA)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES INSTAL.LACIÓ: 25 metres i 8 Carrers. Piscina Coberta/Descoberta
CRONOMETRATGE: Manual
TELÈFON: Fixe – 93 865 04 23
DATA I HORA DE COMPETICIÓ: 13 de Abril de 2019 – 15:30 hores.
ESCALFAMENT: A partir de les 14:30 hores i fins 15 minuts abans de l´inici de les proves.
CORREU ELECTRÒNIC: natacio@cncaldes.cat
CATEGORIES: TOTES (Inclosa Pre-Màster).
FORMULA COMPETICIÓ: Contra-rellotge

PARTICIPACIÓ
- Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual o d´un dia per la seva Federació Territorial de Natació o
de la RFEN en vigor per la temporada 2018-2019 i sigui inscrit pel seu club, dins del periode establert.
- No s´acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en posessió de la Llicència tramitada i acceptada per la
FCN.

INSCRIPCIONS

- Inscripcions per proves:
Cada club podrà inscriure per prova tants nedadors/es i equips de relleus com desitgi.
Cada participant podrà nedar fins a 4 proves individuals + relleus.
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
desqualificat.

Els clubs podran realitzar les seves inscripcions directament pel portal LEVERADE:
PROVES INDIVIDUALS: Es faran exclusivament pel PORTAL LEVERADE on trobaran la competició creada
pel club organitzador.
PROVES RELLEUS: Es faran exclusivament pel portal LEVERADE.
I
MPORTANT: Els nedadors que només participin en proves de relleus s´hauran de donar d´alta a la prova de
50 m lliures mixtes (101). Aquells nedadors/es que nomès participin en proves de relleus i no apareguin
inscrits en aquesta prova no podran participar a la competició.
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CLUB NATACIÓ CALDES
Els fulls per la composició dels equips de relleus s´adjunten al present reglament per l´organitzador juntament
amb els fulls de liquidació. Les composicions de relleus s´hauran d´enviar per correu electrònic en quan els
equips de relleus es donin d´alta al portal LEVERADE.
Les inscripcions que no es puguin realitzar a través del portal LEVERADE, ja siguin de proves
individuals o relleus s´enviaran per correu electrònic abans de finalitzar el periode d´inscripció
reportant la següent informació (Nom complert del nedador/a, any, club, nº LEVERADE, prova/es i
marques estimades de cada prova en la que es vol fer la inscripció i en el cas d´equips de relleus
indicar la categoria en la que es vol fer la inscripció i el full de composició de relleus).


Les inscripcions es realitzaran a:
CLUB NATACIÓ CALDES
Correu Electronic : natacio@cncaldes.cat






Els llistats provisional d´inscrits per prova estaran disponibles al web de la Federació Catalana de Natació
www.aquatics.cat a partir del dia 8 d´Abril a les 12:00 hores.
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, 9 d´Abril a les 18:45 hores.
No s´admeten canvis de proves de participants ja inscrits, ni altes en noves proves.
Els llistats oficials de sortida estaran disponibles pels clubs el Divendres, 12 d´Abril a partir de les 14.00 hores al
web www.aquatics.cat.
Donats els problemas que creen els canvis el mateix dia de la competició en el suport informàtic, NO
S´ACCETARAN canvis ni noves altes el mateix dia de la competició.

DATA LÍMIT PER FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS
8 d´Abril a les 18:45 hores.

(No s´agafarà cap inscripció per mitjà del telèfon).

PREUS INSCRIPCIÓ0
•
•
•

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL: 5,00 €
PACK NEDADOR COMPLERT PROVES 50.100.200 m: 15 €
INSCRIPCIÓ PER EQUIP DE RELLEUS: 8,00 €

El Club Natació Caldes, facilitarà conjuntament amb el reglament de la competició el full de liquidació i full composició de
relleus.
Les quantitats s´abonaran al nº de compte de “BBVA” : ES93 0182 6308 7001 0150 2422 especificant en concepte:
MS + club que realitza l´ingrés).S´haurà d´adjuntar per e-mail, escanejada, còpia de la transferència a la
inscripció per tal de donar aquesta per vàlida.No s´autoritzarà a cap club prendre part a les proves si no ha satisfet
amb anterioritat a l´inici de la competició els drets d´inscripció.
La no presentació o baixa de nedadors/es no donarà dret en cap cas a la devolució dels drets d´inscripció en aquella/es
proves on estigués/sin prèviament inscrit/a/s.
No es podran realitzar pagaments en efectiu el mateix dia de la competició.
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CLUB NATACIÓ CALDES
RESULTATS

Els resultats i informació addicional estaran disponibles a partir del dilluns 15 d´Abril de 2019 a www.aquatics.cat.

PROGRAMA DE COMPETICIÓ

1. 200 m. PAPALLONA MIXTES
2. 50 m. LLIURES MASCULÍ
3. 50 m. LLIURES FEMENÍ
4. 100 m. BRAÇA MASCULÍ
5. 100 m. BRAÇA FEMENÍ
6. 200 m. ESQUENA MIXTES
7. 50 m. PAPALLONA MASCULÍ
8. 50 m. PAPALLONA FEMENÍ
9. 100 m. LLIURES MASCULÍ
10. 100 m. LLIURES FEMENÍ
11. 200 m. BRAÇA MIXTES
12. 50 m. ESQUENA MASCULÍ
13. 50 m. ESQUENA FEMENÍ
14. 100 m. PAPALLONA MASCULÍ
15. 100 m. PAPALLONA FEMENÍ
16. 200 m. LLIURES MIXTES
17. 50 m. BRAÇA MASCULÍ
18. 50 m. BRAÇA FEMENÍ
19. 100 m. ESQUENA MASCULÍ
20. 100 m. ESQUENA FEMENÍ
21. 100 m. ESTILS IND MASCULÍ
22. 100 m. ESTILS IND FEMENÍ
23. 4x50 m. LLIURES MASCULÍ
24. 4x50 m. LLIURES FEMENÍ
25. 4x50 m. ESTILS MIXTES
101. 50 m. LLIURES MIXTES (Inscriure nomès nedadors/es que participen en les proves de relleus)

PREMIS
•

INDIVIDUAL:
- Al nedador i nedadora més VETERÀ/NA de la competició.
- 1r i 1ª nedador/a classificat/da de la competició en la suma de punts aconseguits a la Taula Catalana
Màsters del NEDADOR COMPLERT de 50 m - pap, esq, braça, lliures. (categoria general absoluta).
- 1r i 1ª nedador/a classificat/da de la competició en la suma de punts aconseguits a la Taula Catalana
Màsters del NEDADOR COMPLERT de 100 m - pap, esq, braça, lliures. (categoria general absoluta).
- 1r i 1ª nedador/a classificat/da de la competició en la suma de punts aconseguits a la Taula Catalana
Màsters del NEDADOR COMPLERT de 200 m - pap, esq, braça, lliures. (categoria general absoluta).



Els premis seran entregats i hauran d´èsser recollits un cop finalitzada la competició.
La no recollida dels premis suposa la perdua dels mateixos, no s´entregaran posteriorment.

ALTRES





La participació en la competició suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del present reglament.
Qualsevulla reclamació o dubte no establert en el present reglament es resoldrà segons el reglament FINA per
part del Jurat del Comitè Cátala d´Àrbitres de la FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ establert per controlar
el bon funcionament de la competició.
Per qualsevulla consulta o aclariment us podem atendre al telèfon, fax o e-mail especificats en l´apartat
d´inscripcions.
No es podran incloure d´altres proves que no siguin incloses en aquest reglament.
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Amb el fí d´evitar confusions no es re-ajustaran sèries en el cas d´haver baixes suficients per eliminar-ne
alguna/es.
Qualsevol reclamació haurà de ser entregada pel delegat oficial del club, per escrit, ÚNICAMENT a la directora
de competició (Sra. LOURDES BECERRA), a la secretaria de competició, previ diposit de 30 €, que serà
retornat cas de prosperar favorablement al club recorrent.

- DIRECTORA DE COMPETICIÓ: LOURDES BECERRA PORTERO - (CLUB NATACIÓ CALDES).
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es resoldran d´acord amb el
reglament FINA vigent.
LA DIRECCIÓ TÈCNICA CLUB NATACIÓ CALDES
Caldes de Montbui, actualitzat - 19 de Març de 2019
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