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CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS DE NATACIÓ MÀSTERS
I TROFEU FEDERACIÓ NATACIÓ MÀSTERS
1. COMPETICIONS
Per la primera edició, l´inici de les competicions que composen el circuit català de competicions
màsters es fa coincidir amb l´inici de la temporada 2013/2014, el 26 d´Octubre de 2013.
Per posteriors edicions el circuit s´iniciarà amb la primera competició posterior a la celebració del
Campionat de Catalunya Natació “Open” màsters de cada temporada.
2. PROGRAMA.
Es tindran en compte totes les proves individuals del calendari oficial màsters de FINA en piscina 25 i
50 metres.
3. ETAPES
Per la temporada 2013/2014 el circuit comptarà amb 10 etapes.

26/10/2013

Etapa
Tipus
1ª - A

09/11/2013

2ª - A XXI Premi Velocitat màster Blautec

CN IGUALADA

25

Igualada

23/11/2013

3ª - A 17è Fons i estils màsters

CN SABADELL

25

Sabadell

14/12/2013

4ª - A 8è Gran premi màster A. Marrugat

CN VILANOVA

25

Badia del Vallès

12/01/2014

5ª - A XIII Trofeu estils màsters

CN TERRASSA

25

Terrassa

08/02/2014

6ª - B

CLUB INEFC LLEIDA

25

Lleida

22/03/2014

7ª - A XIV Màsters Alt Penedès

CN VILAFRANCA

25

Vilafranca Penedès

06/04/2014

8ª - A 13è Open màsters de fons

CN MATARÓ

50

Mataró

26/04/2014

9ª - A VI Torneig màsters CN Caldes

CN CALDES

25

Caldes Montbui

10/05/2014

10ª-B XV Torneig màsters Girona

GE I EG

50

Girona

Data

Competició

Organitzador

XVIII Màster CN Atlètic-Barceloneta

XVI Trofeu màsters C Inef Lleida

Lloc

ATLÈTIC-BARCELONETA

25
50
25

Barcelona

Per la temporada 2014/2015 el circuit s´iniciarà amb les competicions que pertanyen a la temporada
2013/2014 i que es relacionen en el següent quadre.
Data

Etapa Competició
Tipus
31/05/2014 1ª - B 8è Trofeu màsters ciutat El Prat

Organitzador

25 Lloc
50

CN PRAT LLOBREGAT

25

El Prat Llobregat

05/07/2014

CN VALLIRANA

50

Vallirana

2ª - B

I Trofeu màsters CN Vallirana
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4. PARTICIPACIÓ
Hi podrà participar qualsevol esportista amb llicència de la seva federació territorial en vigor per la
temporada 2013/2014.
5. FORMULA DE COMPETICIÓ
A cada etapa s´inclourà a tots els participants inscrits, que hagin participat de la competició almenys
en una prova, sense causar baixa o no presentats.
Només es tindran en compte les marques finals, per tant, no es tindran en compte les marques
aconseguides en passos i primeres presses de les proves de relleus.
Puntuarà una prova per etapa, la de puntuació més alta, encara que es nedi més d´una.
CATEGORIES +20 ANYS ...+70 ANYS
Una mateixa prova només puntuarà un màxim de tres vegades (amb millor puntuació), encara que es
podrà nedar els cops que es desitgi.
CATEGORIES +75 ANYS... + ANYS
Una mateixa prova es podrà nedar i puntuar sense limitació si és la prova de cada etapa amb millor
resultat per la Taula catalana màsters.
6. SISTEMA DE PUNTUACIÓ
S´utilitzarà com a sistema de puntuació la Taula catalana màsters segons els punts atorgats a cada
prova individual.
Per les competicions celebrades fins el 31 de desembre de 2013 s´agafen com a referència per la
confecció de la Taula catalana màsters els rècords publicats per FINA de cada prova i categoria en
piscina de 25 i 50 metres amb data 1 de Novembre de 2012.
Per les competicions celebrades a partir de l´1 de gener de 2014 s´agafen com a referència per la
confecció de la Taula catalana màsters els rècords publicats per FINA de cada prova i categoria en
piscina de 25 i 50 metres amb data 1 de Novembre de 2013.
7. PUNTUACIONS
Les etapes es separaran en competicions de tipus A i B en funció del nombre de participants en les
tres últimes temporades.
Per tal d´incentivar la participació en les etapes de més baixa participació, les puntuacions de les
marques aconseguides en cadascuna d´elles tindran un bonus addicional quedant com segueix:
- Etapes tipus A tindran un coeficient bonus de puntuació x 1.0.
- Etapes tipus B tindran un coeficient bonus de puntuació addicional x 1.2.
8. CLASSIFICACIONS
Es farà una classificació general per gènere amb tots els resultats i puntuació per Taula catalana al
finalitzar cada etapa que es publicarà a l´apartat de màsters de la FCN un cop s´hagin oficialitzat els
resultats de cada etapa.
A partir del moment que hi hagin nedadors amb el mínim de competicions establert (7 etapes per la
temporada 2013/2014) per accedir a la premiació del circuit es confeccionarà i actualitzarà una
classificació separada per gènere i categories al finalitzar cada etapa amb el millor resultat de cada
nedador en cada competició.
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9. PREMIS
Per poder accedir al premi cada esportista tindrà que participar en un mínim de 8 etapes.
S´entregarà premi al 1r i 1ª classificat/des de cada categoria (+20, +25, +30 ...) en el còmput general
de punts.
Si dos o més nedadors/es empatessin en alguna de les classificacions, serà proclamat guanyador/a
qui, en el circuit hagués nedat més vegades la prova en hagués aconseguit la millor puntuació segons
la Taula catalana. Si persisteix l´empat, decidirà la millor marca per Taula catalana.
Els premis seran entregats durant la celebració de la segona jornada del Campionat de Catalunya
“Open” màsters de natació.
10. RÈCORDS DEL CIRCUIT
S´estableixen rècords del circuit català de trofeus de natació màsters en totes les proves individuals
en piscina de 25 i 50 metres. Es podran batre rècords en els passos de les proves individuals i temps
finals.
Al finalitzar cada etapa es publicarà al web de la FCN l´actualització de rècords del circuit en piscina
de 25 ó 50 metres.
11. ALTRES
La Federació Catalana de Natació a través del Comitè de màsters de la FCN es reserva el dret
d´incloure noves competicions o excloure aquelles que no compleixin els requisits mínims
d´organització de la competició exigits en la normativa de disposicions generals màsters (MS-G_01).
També es podrà modificar el tipus de competició (A ó B) per temporades posteriors si es creu
convenient.

