VI OPEN MÀSTERS CIUTAT DE SANT ADRIÀ
SANT ADRIÀ DE BESÒS
2 d’Abril de 2016 – CEM BESÒS – 16:00 h.
Sant Adrià de Besòs, actualitzat 22 de març de 2016
ORGANITZA: CLUB NATACIÓ SANT ADRIÀ
PISCINA: CEM Besòs
Rda. Sant Ramon de Penyafort s/n
SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES INSTAL∙LACIÓ: 25 metres i 8 Carrers.
CRONOMETRATGE: Manual
TELÈFON: 627.70.14.98
DATA I HORA DE COMPETICIÓ: 02 d’Abril de 2016 – 16:00 hores.
WEB: www.cnsantadria.cat
CORREU ELECTRÒNIC: masters@cnsantadria.cat
CATEGORIES: TOTES (Inclosa Pre‐Màster). Any 1992 i anteriors
FORMULA COMPETICIÓ: Contrarellotge

PARTICIPACIÓ
Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual per la seva Federació Territorial de Natació o de la RFEN en
vigor per la temporada 2015‐2016 i sigui inscrit pel seu club, dins del període establert.
No s’acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en possessió de la Llicència tramitada i acceptada per la
FCN. Tampoc s’acceptaran esportistes independents i tampoc es tramitarà la llicència per 1 dia.
PROGRAMA DE LA COMPETICIÓ:
1. 400 m. LLIURES MASCULÍ
2. 400 M. LLIURES FEMENÍ
101. 400 m. LLIURES MIXTES
3. 100 m. PAPALLONA MASCULÍ
4. 100 m. PAPALLONA FEMENÍ
5. 50 m. ESQUENA MASCULÍ
6. 50 m. ESQUENA FEMENÍ
7. 100 m. BRAÇA MASCULÍ
8. 100 m. BRAÇA FEMENÍ
9. 50 m. LLIURES MASCULÍ
10. 50 m. LLIURES FEMENÍ
11. 100 m. ESTILS INDIVIDUAL MASCULÍ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

100 m. ESTILS INDIVIDUAL FEMENÍ
50 m. PAPALLONA MASCULÍ
50 m. PAPALLONA FEMENÍ
100 m. ESQUENA MASCULÍ
100 m. ESQUENA FEMENÍ
50 m. BRAÇA MASCULÍ
50 m. BRAÇA FEMENÍ
100 m. LLIURES MASCULÍ
100 m. LLIURES FEMENÍ
4 x 50 m. ESTILS MIXTES
4 x 100 m. LLIURES MASCULÍ
4 x 100 m. LLIURES FEMENÍ

NOTA: Aquesta prova es nedarà de forma MIXTA
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INSCRIPCIONS:
Inscripcions per proves individuals:
‐ Cada club podrà inscriure per prova tants nedadors/es, i equips de relleus com desitgi.
‐ Cada nedador podrà nedar 2 proves individuals + relleus. (Cada nedador/a només podrà nedar un cop
cada prova de relleus, i només dins de la seva categoria).
‐ Per poder‐hi participar, no és condició indispensable tenir la marca acreditada, però sí que s’haurà
d’indicar en els fulls d’inscripció el temps aconseguits en altres competicions recents, preses de temps,
etc. No s’acceptarà cap inscripció sense temps acreditat.
Inscripcions per proves de relleus:
‐ Cal fer constar els noms del participants en les inscripcions dels relleus.
NOTA: Els/Les nedadors/es de la categoria +20 anys només podran participar en el relleu de + 80 anys (80‐99 anys). Cas
de fer‐ho en algun relleu d’altre categoria, aquest serà desqualificat.
Les inscripcions només s’han de fer amb el suport informàtic ISIS de la RFEN on podran trobar la competició creada pel
Club Natació Sant Adrià.
 Els clubs participants hauran d’adjuntar el fitxer de les inscripcions individuals en format PDF. La inscripció
dels relleus també es faran amb el suport informàtic ISIS, i adjuntant en format PDF la composició dels
relleus amb els fulls de relleus adjunts a aquest reglament.
A l’ hora de fer les inscripcions a la prova de 400 lliures a mes d’inscriure’ls en Masculí o Femení també se’ls haurà
d’inscriure a la prova mixta de 400 lliures. Tota inscripció d’aquesta proba que no estigui feta la prova mixta serà
anul∙lada, i per tant no podrà participar a la prova de 400 lliures.
El Club Natació Sant Adrià enviarà per e‐mail als clubs participants el Dimecres, 30 de Març a partir de les 15.00 hores
les llistes de sortida provisionals, per prova.
Es podran realitzar canvis d’inscripció i reclamacions fins el dijous, 31 de Març a les 20.00 hores (només via mail)
El divendres, dia 1 d’Abril a partir de les 12:00 hores, s’enviaran les sèries oficials als clubs participants.
NOTA: Donat el problema que creen els canvis el mateix dia de la competició en el suport informàtic, NO
S’ACCEPTARAN canvis ni noves altes el mateix dia de la competició.
DATA LÍMIT PER FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS: 29 de Març de 2016 a les 18:45 hores.
(No s’agafarà cap inscripció per mitjà del telèfon).
PREUS D’INSCRIPCIÓ:
 INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL: Probes de 50 i 100: 5,00 € ‐ Proba de 400 lliures: 6,00€
 INSCRIPCIÓ PER EQUIP DE RELLEUS: 8,00 €.
Les quantitats s’abonaran al CCC 0049‐2563‐15‐2794492671 o IBAN ES56 0049 2563 1527 9449 2671 a nom de C.N.
SANT ADRIÀ especificant en concepte: VI TROFEU NATACIÓ MÀSTER i el CLUB que realitza el pagament. S’haurà
d’adjuntar còpia de la transferència a la inscripció, juntament amb el full de liquidació adjunt a aquest reglament (full
de càlcul), per tal de donar aquesta per vàlida.
No s’autoritzarà a cap club prendre part a les proves si no ha satisfet els drets d’inscripció abans del 31 de Març a les
18.00h. No es permetrà el pagament el mateix dia de la competició.
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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.
RESULTATS:
S’enviaran els resultats generals i per categories, fitxer .res (Suport Informàtic RFEN), per correu electrònic als clubs
participants, i a través de la nostra web i de la FCN, a partir del dilluns 4 d’Abril de 2016. En cap cas s’enviaran resultats
per correu ordinari.
PREMIS :
 INDIVIDUAL:
‐ Trofeu al nedador masculí i femení mes veterans de la competició.
 TROFEU TAULA CATALANA:
‐ Trofeu a la millor marca general aconseguida en el decurs de la competició segons Taula CATALANA masculí i femení.
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 Català 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 als telèfons, e‐mail especificats en l’apartat
d’inscripcions.
 Qualsevol participant que tingui la oportunitat de batre un nou rècord d’Europa o del mon podrà sol∙licitar a
l’organització ser cronometrat per tres cronometradors per donar per vàlid aquest registre fins 15 minuts
abans del inici de la competició ÚNICAMENT al Director de Competició Sr. RAÜL LUBIANO. (Passat aquest
termini no s’acceptarà cap petició).
 No es podran incloure d’altres proves que no siguin incloses en aquest reglament.
 Per les proves de relleus s’hauran de posar els components de l’equip a l’hora de fer la inscripció en els fulls
habilitats a tal efecte. Es podran fer canvis el dia de la competició.
 Amb el fi d’evitar confusions no es reajustaran sèries en el cas d’haver baixes suficients per eliminar alguna/es.
 Qualsevol reclamació haurà de ser entregada pel delegat oficial del club per escrit, ÚNICAMENT al director de
competició Sr. RAÜL LUBIANO a la secretaria de competició previ dipòsit de 30 €, que serà retornat cas de
prosperar favorablement al club recorrent el recurs realitzat.
DIRECTOR DE COMPETICIÓ: RAÜL LUBIANO
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es resoldran d’acord amb el
reglament FINA vigent.
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