18è OPEN MÀSTERS
DATA I HORA DE CELEBRACIÓ:
DIUMENGE, 7 D’ABRIL DE 2019
9.00 DEL MATÍ
ORGANITZA:
CENTRE NATACIÓ MATARÓ
PISCINA DE 50 METRES DESCOBERTA I CLIMATITZADA
PASSEIG DEL CALLAO, S/N – 08301 MATARÓ
TELÈFONS: 93 796 29 02 / 93 790 36 90
FAX: 93 790 61 48
WEB: www.cnmataro.cat
E-MAIL: tresaforne@cnmataro.org
joanmasriera@cnmataro.org

PERSONES DE CONTACTE: TRESA FORNÉ I JOAN MASRIERA

REGLAMENT
CATEGORIES D’EDATS – PROVES INDIVIDUALS:
20+ (*) 20-24 anys (anys 95-99)
25+
25-29 anys (anys 90-94)
30+
30-34 anys (anys 85-89)
35+
35-39 anys (anys 80-84)
40+
40-44 anys (anys 75-79)
45+
45-49 anys (anys 70-74)
50+
50-54 anys (anys 65-69)
55+
55-59 anys (anys 60-64)
60+
60-64 anys (anys 55-59)
65+
65-69 anys (anys 50-54)
70+
70-74 anys (anys 45-49)
75+
75-79 anys (anys 40-44)
80+
80-84 anys (anys 35-39)
85+
més de 85 anys (any 1934 i anteriors)
(*) Categoria Pre-màsters
L’edat s’entendrà complerta l’any 2019
PROGRAMA DE LA COMPETICIÓ:
1. 1500 MTS LLIURES MASCULÍ
2. 1500 MTS LLIURES FEMENÍ
101. 1500 MTS LLIURES MIXTES
2. 50 MTS PAPALLONA FEMENÍ
3. 50 MTS PAPALLONA MASCULÍ
4. 50 MTS BRAÇA FEMENÍ
5. 50 MTS BRAÇA MASCULÍ
6. 50 MTS LLIURES FEMENÍ
7. 50 MTS LLIURES MASCULÍ
8. 50 MTS ESQUENA FEMENÍ
9. 50 MTS ESQUENA MASCULÍ

DRETS D’INSCRIPCIÓ
Es fixen en 5 Euros en les proves de 50 metres i de 7 Euros en els 1500
metres lliures.
Una vegada fetes les inscripcions, les possibles baixes no donaran dret al
retorn de l’import de les mateixes.
INSCRIPCIONS
La participació està oberta als nedadors i nedadores majors de 20 anys
(nascuts l’any 1999 i anteriors), que tinguin llicència vigent de la categoria
Màster de la Federació Espanyola o Catalana de Natació, o bé d’alguna
altra federació estrangera i així ho acreditin.
Els clubs hauran de fer constar la marca acreditada pel nedador o la
nedadora, i es faran responsables de la veracitat de totes les dades.
Per formalitzar les inscripcions s’haurà d’enviar la documentació següent:
• Arxiu .pdf creat pel PORTAL SDP.
Per poder donar per vàlides les inscripcions en la prova de 1500 m
lliures els clubs hauran de fer la inscripció a la prova del gènere del
nedador/a que s´inscriu (prova nº 1 ó 2), i el club organitzador serà qui
donarà el vist-i-plau introduint els participants a la prova mixta.
• Full de liquidació i xec, o comprovant d’ingrés o transferència al
número de compte ES14 2038 6697 75 6000059357 a nom de
Centre Natació Mataró, per l’import total dels drets d’inscripció (5 o 7
Euros per cada prova).
(L’organització facilitarà el full de liquidació).
DATA DE TANCAMENT D’INSCRIPCIONS
L’arxiu informàtic, el full de liquidació i el pagament dels drets d’inscripció
hauran de lliurar-se al Centre Natació Mataró abans del dilluns 1 d´Abril a
les 18:45 hores. No s’acceptaran inscripcions fora d’aquest termini.
NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ REALITZADA DE FORMA MANUAL,
SOLS A TRAVÉS DEL PORTAL SDP.

PARTICIPACIÓ
Cada nedador/a sols podrà participar en un màxim de DUES PROVES.
La prova de 1500 m lliures tindrà un límit de participació fixat en 8 sèries.
En cas de que les inscripcions rebudes sobrepassin aquest límit,
l’organització prioritzarà les mateixes per rigorós ordre d’arribada,
avisant als clubs pertinents de les inscripcions no admeses, i retornant, si
fos el cas, l’import de les mateixes.
Els participants que no disposin de temps oficial acreditat en la prova de
1500 m lliures (59:59.59) seran admesos i ordenats al final dels llistats
d´inscripció i posteriorment als llistats de sortida.

FÒRMULA DE COMPETICIÓ
Totes les proves es nedaran contrarellotge i s’establiran les classificacions
de cada categoria d’edats segons les marques aconseguides.
Les sèries de la prova de 1500 m lliures es confeccionaran segons els
temps d’inscripció, separats per gènere (4 sèries masculines i 4 sèries
femenines), sense distinció de categories, i amb dos/dues nedadors/es per
carrer.
Aquells/les participants entre les categories +20..+65 que en la prova de
1500 m lliures superin els 35:00.00 en finalitzar la prova, apareixeran als
resultats en concepte de Fora de Control (FT), sense temps i lloc de
classificació.
JURAT
El jurat de la competició serà nomenat pel Comitè Català d’Àrbitres de la
Federació Catalana de Natació.
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
El Centre Natació Mataró es reserva el dret de modificar aquest reglament
quan les circumstàncies ho aconsellin, prèvia comunicació als equips
inscrits.

NORMES NO PREVISTES
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la
competició es resoldran d’acord amb els reglaments de la Federació
Catalana de Natació.

