
                                  
                          CLUB NATACIÓ VILANOVA 
                        Centre Cìvic de Sant Joan  
                     Jardins de Francesc Macià, s/n  
                      08800 – VILANOVA I LA GELTRÚ 
                      BARCELONA – Tel. 616.05.49.80  / e-mail: cnvilanova@hotmail.com                               

4t GRAN PREMI NATACIÓ MÀSTERS ANTONI MARRUGAT 
CLUB NATACIÓ VILANOVA – BADIA DEL VALLÈS 

cnvilanova@hotmail.com 
www.clubnataciovilanova.es 

 

4t GRAN PREMI NATACIÓ MÀSTERS ANTONI MARRUGAT 
1r TROFEU NATACIÓ MÀSTER BADIA DEL VALLÈS 

 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER LA COMPETICIÓ 
 

1. HORARIS 
ESCALFAMENT: A partir de les 15:00 hores  i fins 15 minuts abans de l´inici de la competició. 
COMPETICIÓ:  Inici a les 16:00 hores.   Duració segons timming adjunt establert. 
 
2. ESCALFAMENT 
Pels últims 20 minuts d´escalfament romandran els carrers 1 i 8 exclusivament per realitzar sprints de 
25 metres. 
 
Els nedadors/es evitaran agafar-se a les plaques de toc i pujar-se al damunt de les surades. 
Preguem la màxima col.laboració per que la piscina s´utilitzi com a escalfament dels nedadors que 
participen a la competició. 
  
3. RECLAMACIONS 
Els delegats hauran d´indicar el mes aviat posible els errors detectats en els llistats de les START LIST. 
(Estaran disponibles el dia abans de la competició a la pàgina web del Club Natació Vilanova 
(clubnataciovilanova.es). 
 
Els canvis que s´hagin de fer per errors a les sèries el dia abans de la competició no tindran cap 
cost adicional. 
 
Cada canvi que s´hagi de fer per errors a les sèries el dia de la competició estarà penalitzat amb 10 
€ a pagar en efectiu pel club reclamant en el moment de realitzar la modificació, a la taula del jurat 
al director de competició.   
 
4. BAIXES 
Les baixes hauran de presentar-se, com a màxim, 45 minuts abans de l´inici de la competició, i es 
farà ÚNICAMENT a la taula del Jurat, al director de la competició, Jaume Garcia. 
Per aixó, es imprescindible utilitzar l´imprès facilitat per la organització, omplert en tots els seus 
punts, en especial la codificació del nedador/a o equip (Nº de prova, sèrie i carrer). 
La no presentació dins del periode establert d´una baixa o no presentació en una prova suposarà 
apareixer en els llistats de resultats com NO PRESENTAT/DA. 
 
5. CÀMARA DE SORTIDES 
Per totes les proves la cambra de sortides estarà ubicada en un cercat creat a tal efecte al costat de la 
sortida del carrer nº 8.  
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Els nedadors/es hauran de presentar-se a la Cambra de Sortides 3 sèries abans de la seva.  
 
És important que es respecti aquest aspecte pel bon funcionament de la competició. 
 
NOTA: No s´autoritzarà a nedar a cap nedador/a que anteriorment no hagi passat aquest tràmit. 
 
6. PROVES 
Els nedadors romandran dins de l´aigua fins que s´hagi donat la sortida a la següent sèrie-excepte en 
les proves d´esquena i relleus estils mixtes, sortint quan hagi arrivat l´últim participant de la sèrie, i 
autorització per part de la jutgessa àrbitre de la competició-,  sortint sempre pel lateral de la piscina 
més proper i procurar no destorbar a ningú. 
 
7. PROVES DE RELLEUS – FULLS COMPOSICIÓ RELLEVISTES 
S´entregaran amb la documentació oficial de la competició i es d´obligatoria entrega.   Aquell equip 
que no hagi entregat aquest full no li serà permesa la participació a la prova per la qual està inscrit per 
part del Jurat de la competició.  
 
L´entrega dels fulls de relleus i l´ordre a nadar, s´haurà de realitzar com a màxim 30 minuts abans de 
l´inici de la competició, si no s´ha realitzat abans (cas de modificar la composició o l´ordre de 
participació s´haurà de comunicar a la taula del Jurat, al director de competició, Jaume Garcia, per 
escrit).  
 
Les fitxes dels relleus hauran d´estar degudament cumplimentades, en especial l´ordre de participació, 
nº de llicència, nom i cognoms i any de naixement. 
 
8. RESULTATS I MILLORS MARQUES 
Els resultats generals es penjaran en un visible de la instal.lació on s´indicaran les millors marques 
establertes o millorades, si n´hii han hagut. 
 
9. ENTREGA DE PREMIS 
Es realitzarà un cop finalitzada la competició. Es faran 2 crides d´atenció als guanyadors/es. 
 
Els premis atorgats seran els següents: 
 
- Trofeu ANTONI MARRUGAT al primer o primera nedador/a capaç de millorar o igualar un nou Rècord 
del Mon o d´Europa Individual de la seva categoria en el decurs de la Competició. 

     - Trofeu  ANTONI  MARRUGAT  al  primer  o   primera   nedador/a  capaç de  millorar o  igualar un  nou  
     Rècord d´Espanya Individual de la seva categoria en el decurs de la Competició. 
     - Trofeu al primer i primera nedador/a classificat/da de la  Competició  segons Taula  FINA. (Categoría  
     General). 

- Trofeu al primer i primera nedador/a classificat/da de la  Competició del C.N. Vilanova  segons Taula  
Fina (Categoría General). 
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      - Medalles als/les tres primers/es classificats/des per categoría, segons Taula FINA. (+20, +25,  …, +95  
       anys). 
      - Medalles als/les tres primers/es classificats/des per categoría, local segons Taula FINA. (+20, +25,   

…, +95 anys). 
        

- Trofeus   1r TROFEU CIUTAT  DE  BADIA DEL  VALLÈS – NATACIÓ MÀSTERS   als   3   primers   clubs 
classificats en categoria total (masculina + femenina + mixtes). La suma dels punts per la classificació 
per equips es farà en categoria general. 
 
10. PRESENTACIÓ AL PODI DE GUANYADORS 
Els nedadors/es hauran de presentar-se al podi de guanyadors amb l´equipació oficial del seu club. 
Els entrenadors i/o delegats hauran d´estar atents a la crida de megafonia per la ceremònia d´entrega 
de premis. 
 
11. ENTREGA DE RESULTATS 
Es farà entrega dels resultats oficials de la competició i guanyadors/es al dia següent de la celebració 
de la competició per correu electrònic facilitat per cada club a l´hora de fer efectiva la inscripció. 
 
12. ALTRES 
Qualsevol reclamació serà resolta segons els reglament FINA vigent. Aquesta serà entregada 
UNICAMENT al director de competició, Jaume Garcia per escrit amb un diposit de 30 € que seran 
retornats cas de prosperar el recurs, dirigida al/la jutge/ssa àrbitre de la competició.  
 
Entre les proves 26-27 es farà un descans de 5´. 
 
En el cas d´haver nedadors de categoria absoluta entre les proves màsters aquests seran marcats 
degudament en els llistats de les sèries, perfectament identificats, no afectant en els resultats generals 
individuals i relleus ni classificacions per categories, ja que aquests no hi figuraran. 
 
Director de Competició: JAUME GARCIA I COLOMÉ (CNV) 
Director Competició Adjunt: FCO. JOSÉ HERRERA MARTÍNEZ (CNV)  
 
NOTA: No s´autoritzarà a participar a cap nedador/a de un club que no hagi satisfet la quantitat 
econòmica dels drets d´inscripció abans de l´inici de la competició. 
 

 
Badia del Vallès, 28 de Novembre de 2009  


