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    I TROFEU DE FONS MÀSTERS DE LLARGA DISTÀNCIA - PISCINA 50 metres 

     I TROFEU SOCIAL MÀSTERS VILANOVA SPRINT–PISCINA 50 metres (C.N. VILANOVA) 
 
          ORGANITZA: CLUB NATACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ / CLUB NATACIÓ BADIA DEL VALLÈS 
                                                                                                     
          PISCINA:  
          PISCINA MUNICIPAL BADIA DEL VALLÈS – 50 metres 
          Avda Tibidabo, s/n 
          08214 – Badia del Vallès (Barcelona)  
          (BARCELONA) 
 
          CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES INSTAL.LACIÓ:   50 metres i 8 Carrers. 
 
          CRONOMETRATGE:  Manual – 50M 
 
          TELÈFON:  MÒVIL – 616.05.49.80 
 
          DATA I HORA DE COMPETICIÓ: 6 de Juny de 2010 – 11:00 hores. 
 
          ESCALFAMENT: A partir de les 09:30 hores i fins 15 minuts abans de l´inici de les proves. 
 
          CORREU ELECTRÒNIC:  cnvilanova@hotmail.com 
 
          CATEGORIES:  TOTES (Inclosa Pre-Màster). 
 
          FORMULA COMPETICIÓ: Contra-rellotge 
 
          És important que durant la competició us mantingueu en els espaïs reservats  als  nedadors  per  la  circulación  del   
          Jutges i bon funcionament de la competició. 
 
 
           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 2008-2009, sigui inscrit pel  seu  club  dins  del  periode  establert  i  
          tingui la mínima acreditada exigida per la seva categoría en competició oficial  n  la  prova  de  1500 metres lliures  
          durant  una  de  les  últimes  tres temporades (2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009)o en la prova de 3000 m. de les  
          últimes tres edicions (any 2007, 2008 i 2009) de la TRAVESSIA DEL PORT DE BARCELONA (travessia general). 

    No s´acceptarà cap inscripció de  nedadors/es  que  no  estiguin  en  posessió de  la  Llicència tramitada ni la marca  
    mínima acreditada i certificada oficialment. 

 
          MÍNIMES PARTICIPACIÓ: (PROVA 1500 m.- LLIURES) 
 
          CATEGORIES +20 ANYS FINS +55 ANYS MASCULÍ (AMBDÓS INCLOSES): 25:00.00 – Piscina 25 m i cronometratge  
           Manual 
          CATEGORIES +20 ANYS FINS +55 ANYS FEMENÍ   (AMBDÓS INCLOSES): 28:00.00 – Piscina 25 m i cronometratge  
           Manual 
          CATEGORIES +60 ANYS I CATEGORIES MÉS GRANS  MASCULÍ: 30:00.00 - Piscina 25 m i cronometratge Manual 
          CATEGORIES +60 ANYS I CATEGORIES MÉS GRANS FEMENÍ:    32:00.00 - Piscina 25 m i cronometratge Manual 
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          També s´acceptaran com marca mínima les marques assolides en la prova general de 3000 m  (no  la  prova  màster   
          1000 m.) de la travessia del Port de Barcelona dels últims tres anys (2007, 2008 i 2009). 
 
          Les mínimes seran les segúents: 
 
          MÍNIMES PARTICIPACIÓ: (PROVA 3000 m.- LLIURES) 
 
          CATEGORIES +20 ANYS FINS +55 ANYS MASCULÍ (AMBDÓS INCLOSES): 50:00.00 – Xip Electrònic 
          CATEGORIES +20 ANYS FINS +55 ANYS FEMENÍ (AMBDÓS INCLOSES): 56:00.00 – Xip Electrònic 
          CATEGORIES +60 ANYS I CATEGORIES MÉS GRANS  MASCULÍ: 1 hora 00 minuts 00 segons – Xip electrònic 
          CATEGORIES +60 ANYS I CATEGORIES MÉS GRANS FEMENÍ: 1hora 04 minuts 00 segons – Xip Electrònic 
 
          Les marques d´inscripció en travessia de 3000 metres tindran tota prioritat per sobre de les marques acreditades  
          en la prova de 1500 m lliures en piscina. 
 
          La participació  es  limitarà  a  les  16  millors  marques  d´inscripció  masculines  i  16 millors marques d´inscripció        
          femenines. 
          Cas d´haver-hi més posibles participants/es dels 16 establerts per sexe, aquests/es  passaran  a se r suplents segons    
          marca d´inscripció,  que s´haniran avisant durant la setmana prèvia en cas d´haver baixes. 
          Cas de no omplenar-se les 16 places d´algun sexe, aquestes podran ser  re-emplazades  per  nedadors/es  de l´altre  
          sexe que es trobin com a reserves. 
 
          De les 16 places per  sexe  12  places  seran  per  nedadors/es  de  les c ategories  +20   fins +55 i   4 places  per  les    
          categories +60 i més grans.  
 
          El C.N. VILANOVA aporta paral.lelament a aquest reglament un  llistat a mb  millor  marca  de  la  prova de 1500 m.     
          lliures de  cada  nedador/a  català  i  altres  territorials  que  tenen  la  marca  mínima  acreditada, aconseguida  en    
          competició oficial en els darrers tres anys en competicions FCN.  
          Qualsevol marca no  reflejada  en  aquest  document  s´haurà  d´acreditar  a  través  d´una  còpia dels resultats en   
          format .pdf i la fitxa tècnica signada on aparegui la marca d´inscripció. 
 
          El club organitzador es reserva el dret d´omplenar carrers amb nedadors que no  tinguin  la  marca  mínima exigida  
          per participar-hi.  
 
          INSCRIPCIONS: 

    Inscripcions proves: 
          Els clubs podran realitzar les seves inscripcions directament al Club Natació Vilanova, en el formulari que s´adjunta   
           al present reglament:            
 

    El Club Natació Vilanova enviarà per e-mail als clubs  participants  el  Dimecres, 2 de  Juny  a  partir  de  les  15.00   
    hores les llistes de sortida provisionals per prova. 
    Es podran realitzar canvis d´inscripció, reclamacions o ampliar les inscripcions fins el Dijous, 3 de Juny  a les 20.00   
    hores. 
    El Club Natació Vilanova enviarà les llistes de sortida oficials als clubs participants el Divendres,  4 de Juny a partir   
    de les 12.00 hores. 

 
          DATA LÍMIT PER FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS: 31 de Maig a les 20:00 hores. 
          (No s´agafarà cap inscripció per mitjà del telèfon). 
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          PREUS INSCRIPCIÓ: 
 

    INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL: 10,00 € 
 
          Els fulls d´inscripció són en format de full de càlcul que suma automàticament els imports dels drets d´inscripció. 
 
          Les quantitats s´abonaran al nº de compte de “LA CAIXA” : 2100-3352-81-2100237169 especificant en concepte:   
          TROFEU LLARGA DISTÀNCIA MÀSTER i 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. 
 
          IMPORTANT: Els pagaments no es podran realitzar abans que surtin els llistats oficials de participació, donat        
          que pot quedar participants fora al sobrepasar el nombre màxim de participants admesos per sexe. 
          No es podran realitzar pagaments en efectiu el mateix dia de la competició. 
 
           RESULTATS:  
 
           S´enviaran els resultats generals  i  per  categories,  fitxer .res  (Suport Informàtic RFEN),  puntuacions  individuals   
          FINA, i nous records establerts o millorats per correu electronic als  clubs  participants  per   
          correu   electrònic   a   partir  del   dilluns  7   de  Juny  de  2010,  o  penjats  a  la  pàgina  web  de  C.N. Vilanova –   
           www.clubnataciovilanova.es. En cap cas s´enviaran resultats per correu ordinari. 
 
           PROGRAMA DE COMPETICIÓ - PER PROVES:  
          1.   3000 m. LLIURES MIXTES  
 
          La prova es nedarà amb dos nedadors/es per carrer. 
 
          Durant la prova es podrà parar per descansar si el nedador ho necesita.  
           
          NOTA: NO ES PENJARAN RESULTATS EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ. 
 
          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,   o    e-mail   especificats  en       
    l´apartat  inscripcions. 
     No es podran incloure d´altres proves que no siguin incloses en aquest reglament. 

          Amb  el  fí  d´evitar  confusions  no  es  re-ajustaran  sèries en  el  cas  d´haver  baixes suficients   per   eliminar-ne   
          alguna/es. 
 
          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 VILANOVA 


