
 

18è FONS I ESTILS MÀSTERS 
 
 
             Data:              Dissabte,  29 de novembre de 2014 – 16:00 hores 
          

 Organitza: CLUB NATACIÓ SABADELL 
        Piscina de 25 metres, 10 carrers i cronometratge manual 
      Carrer Budapest, 1 - 08206 SABADELL 
 Telèfon: 902 19 16 00  
  
 Inscripcions: 
   Secretaria de Natació Màster 
 E-Mail:  cgarcia@nataciosabadell.com 
 

REGLAMENT 

 
 PROGRAMA DE COMPETICIÓ 
 
1 - 1500m lliures mixtes 
2 - 400m estils individuals mixtes 
3 - 400m lliures individuals mixtes  
 
NOTA: Totes les proves es nedaran de forma mixta. 
 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ 
 
Per la prova de 1500m lliures es fixen 10 Euros en concepte de drets d’inscripció i 7 Euros per 
les proves de 400 m lliures i estils individual. 
Una vegada tramitada la inscripció, les possibles baixes o no presentats/des no donaran dret al 
retorn de l' import dels drets d’inscripció. 

 
INSCRIPCIONS 
 
La participació està oberta a nedadors/es, majors de 20 anys (nascuts/des l´any 1994 i 
anteriors), que tinguin llicència en vigor per l’estament de Màsters i especialitat de natació de la 
Federació Catalana de Natació o de la Real Federación Española de Natación. Els participants 
estrangers hauran de reunir les condicions que regeixin en les seves respectives federacions. 
 
ÚNICAMENT es poden fer les inscripcions pel sistema informàtic ISIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Per poder participar, no és condició indispensable tenir acreditada una marca mínima (excepte 
a la la prova dels 1500 m lliures, que tindrà una marca mínima per poder participar-hi de 
00:35.00), però sí que s'haurà d'indicar el temps aconseguit en altres competicions 
recents, preses de temps, etc. 
També no s´admeten inscripcions en la prova de 1500 m lliures sense marca d´inscripció 
(59:59.00). 
 
Els clubs hauran de fer constar a més de la marca que tingui acreditada el nedador o la 
nedadora, el número de la llicència federativa, el nom i els dos cognoms del participant, l'any 
de naixement, la categoria a què pertany, i es faran responsables de la veracitat de totes les 
dades. 
Per formalitzar les inscripcions, s' haurà d' enviar: 
 

• El fitxer del programa ISIS amb una inscripció en pdf.  
 
• Full de  liquidació i comprovant de transferència bancària, per l' import total dels drets d' 

inscripció.  
La inscripció es considerarà vàlida un cop s' hagi rebut el comprovant de la 
transferència.  

Número de compte del BANC DE SABADELL:  0081 5154 21 0001988006 
(Concepte: Fons i estils Màster+ Nom del club). 

 
 
En tots els casos caldrà confirmar la inscripció al mail cgarcia@nataciosabadell.cat   
 
Cada participant només podrà participar en un màxim de dues proves.  
 
 
TANCAMENT D' INSCRIPCIONS 
 
El fitxer de l’ISIS en pdf amb les inscripcions, el full de liquidació i el pagament dels drets d' 
inscripció, hauran de lliurar-se al Club Natació Sabadell amb data límit el dilluns 23 de 
Novembre a les 19:00 hores.  
Fora d' aquest termini no s' acceptaran noves inscripcions, canvis, modificacions de temps d’ 
inscripció, etc. Tampoc serà possible el mateix dia de la competició. 
 
NOTA: La organització podrà tancar el periode d’inscripció amb anterioritat a la data fixada en 
el cas d´arribar a un límit de participants.  
 
COMPROVACIÓ DE LLICÈNCIES 

Un cop tancada la inscripció, la Federació Catalana de Natació farà l' oportuna comprovació que 
tots els participants inscrits hagin tramitat la corresponent llicència per a la temporada 
2014/2015.  
Els equips que pertanyin a altres federacions territorials, hauran de justificar que l' han 
tramitada, mitjançant la certificació de la Federació Espanyola de Natació o de la seva 
territorial. 
 

 

 



 

FORMULA DE COMPETICIÓ 

Totes les proves es nedaran "contrarellotge" i s' establiran les classificacions de cada categoria 
d' edats segons les marques aconseguides. 
A l' hora de la sortida s' aplicarà el reglament oficial amb una sola sortida. 
 
Les sèries es confeccionaran segons els temps d' inscripció, sense distinció de categories. 
 
Cada Club es farà responsable de posar una persona per fer de comptavoltes per cada 
participant que nedi la prova de 1500 m lliures. 
 
Segons el nombre d' inscripcions que es rebin, l' organització es reserva el dret de limitar la 
participació. 
 
Totes les proves es nedaran de forma mixta, i en les 1500m lliures, dos participants 
per cada carrer.  
A les 14.45 hores s’obriran les portes pels nedadors/es per tal de poder realitzar 
l’escalfament. A les 15.45 hores finalitzarà el període d’escalfament. Després 
d’aquesta hora, es deixaran 3 carrils a l’altre banda de la piscina per poder escalfar 
durant el transcurs de la competició.  
 
JURAT 
 
El jurat de la competició serà nomenat pel Comitè Català d' Àrbitres de la Federació Catalana de 
Natació. 
 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

El Club Natació Sabadell es reserva el dret de modificar aquest reglament quan les 
circumstàncies ho aconsellin, prèvia comunicació als equips inscrits. 
 

RÈCORDS EUROPA I MÓN 

Tot aquell nedador/a que tingui la previsió de fer algun rècord d’ Europa o mundial en el 
temps final o passos en alguna prova en la que estigui inscrit/a, ho haurà de comunicar fins 15 
minuts  abans  de  l’ inici  de  la  competició,  únicament al  director  de  la  
competició per tal que la seva prova sigui cronometrada amb aquesta previsió.  

Passat aquest temps no s’acceptarà cap petició. 
 
NORMES NO PREVISTES 
 
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es 
resoldran d' acord el reglament FINA i de la Federació Catalana de Natació.  
 
ALTRES 
Actuarà com a director de la competició: Cristian Garcia (Club Natació Sabadell). 

 


