
 
 
 
 

 
NORMATIVA DEL XXII GRAN PREMI BLAUTEC 

XIX MEMORIAL LLUÍS BASAS 
 
 
LLOC: Piscina Municipal “Les Comes”, Igualada. 
DATA: 22 de novembre de 2014 
HORA: 16:00H 
CARACTERÍSTIQUES: Piscina de 25m., 8 carrers. Cronometratge manual. 
ORGANITZACIÓ: CLUB NATACIÓ IGUALADA 
 
La competició es regirà d’acord amb els reglaments de la F.C.N., qualsevol 
anomalia no prevista serà resolta segons aquest reglament. Dita competició 
serà controlada pels jutges designats pel Comitè Català d’Àrbitres de la 
FCN. 
 
La participació sera unicament per a les categories màsters i pre-màster. 

 
 

PROVES: 
1-2. 50 Papallona M-F 
3-4. 50 Braça M-F 
5-6. 50 Esquena M-F  
7-8. 50 Lliures M-F 
9-10. 4X50 Lliures M-F 
11-12. 4x50 estils M-F 
Descans - 10 min 
13-14. 100 estils M-F 
15-16. 100 Papallona M-F  
17-18. 100 Braça M-F  
19-20. 100 Esquena M-F 
21-22. 100 Lliures M-F 
23. 4x100 Lliures mitxes (X) 
Descans - 10 minuts 
24. 4x100 estils mixtes (X) 
 
 
 
 
 



RELLEUS 
A cada prova de relleus es poden inscriure 2 equips per club i categoria, però cada 
nedador/a només podrà participar en un relleu. 
Els nedadors de la categoria PM només podran participar en la categoria de 80 a 
99 anys. 
Cal fer constar els noms del participants en els fulls de les composicions de 
relleus. Les composicions dels equips de relleus s´hauran d´adjuntar a la 
inscripció, encara que es podran fer esmenes el mateix dia de la competició 
fins 45 minuts abans de l´inici de la mateixa, sempre i que no afecti a la 
categoria del relleu inscrit. 
 
PROVES DE RELLLEUS - PER GÈNERE 
Aquests hauran d’estar integrats obligatòriament per quatre esportistes del 
mateix gènere i club.  
PROVES RELLEUS - MIXTES 
Aquests hauran d’estar integrats obligatòriament per dues nedadores i dos 
nedadors del mateix club.  
 
 
PARTICIPACIÓ 
Per poder participar s’ha de tenir la llicència de la FCN o per un club de  
qualsevol altre federació adscrita a la RFEN per a la temporada 2014-2015.  
Recordem que la Federació ofereix la possibilitat de treure la llicència per a 
un dia que haurà de ser tramitada a través del club organitzador o altre 
club participant en la competició. 
 
 
INSCRIPCIONS: 
ÚNICAMENT es poden fer les inscripcions a través del sistema informàtic 
ISIS. 
Cada participant podrà competir en dues proves individuals i un relleu. 
 
 
DRETS D´INSCRIPCIÓ 
Drets d’inscripció: 6 € per prova individual 

8 € per equip de relleu 
 
Per formalitzar les inscripcions, cal enviar la següent documentació: 
Fulls d’inscripció i rebut bancari. 
Ingrés al compte de “La Caixa” número ES53 2100 0001-02-0200805189, 
per l’import total dels drets d’inscripció. En qualsevol cas s’ha d’especificar 
GPB més el nom del club.  
No s’acceptaran inscripcions per fax, només per e-mail: 
cnigualada@cnigualada.cat 



DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 
Les inscripcions, fulls composicions de relleus, full de liquidació i 
comprobant pagament bancari han d’estar a les oficines del Club Natació 
Igualada, abans del dia 17 de novembre a les 19:00 hores. No 
s’acceptaran inscripcions fora de termini. Tampoc es faran inscripcions a 
peu de piscina el mateix dia de la competició. 

 
 

FÓRMULA DE COMPETICIÓ: 
Totes les proves es nedaran “contra rellotge”. Les sèries es confeccionaran 
segons el temps d’inscripció, sense distinció de categories.  
 
 
RÈCORDS 
Si es vol batre algun recòrd FINA I/o LEN s’haurà d’informar, com a molt 
tard, fins a 15 minuts abans de l’inici de la competició. 

 
 

PREMIACIÓ: 
• A la millor marca absoluta masculina i femenina per taula catalana. 
• Al nedador i nedadora de més edat. 
 
Amb la col·laboració de : 
 
M.I. Ajuntament d’Igualada. 
Patronat d’Esports d’Igualada. 
Família BASAS-RIBA. 
Diseny Esport. 
 
 


