
club esportiu INEF Lleida
Partida Caparrella, s/n Tel: 973 27 20 22 Fax. 973 27 59 41 25192 LLEIDA info@clubineflleids.com (ClUb)

~N~D~
-t- ,. "-

REGLAMENT DE L'EQUIP DE NATACIO MASTER

ENTRENAMENTS

Els entrenaments estaran sempre dirigits per un entrenador
responsable de la secció per tal de garantir-ne la rnóxirno qualitat.

supervisats pel

Elshorarisd' entrenament són els indicats en el lIibret d' activitats.

Qualsevol ús de la piscina foro de I'horari d'entrenament quedara condicionat al
pagament de la quota individual bonificada per a cursetistes mensuals; tenint.
d'aquesta manera, ccces il·limitat a la piscina en tot I'horari de bany lIiure.

LLlCENCIES

Cada nedador/a que desitgi participar en competicions houro d'estar en disposició
de la respectiva llicencio federativo

L'import de les lllcéncles de temporada, d'un dia i d'AAOO, aniran a correc
directament del nedador/a tot i que seran gestionades pel Club.

La llicenclo d'AAOO va lIigada a la llicencio de temporada.

COMPETICIO,NS

'A principi de temporada es facilitara el calendari de competicions a tots els
nedadors/es.

ElClub facilitara la gestió per a la participació en lescompeticions del calendari oficial
de la F.C.N i de la Federació Aragonesa de Natació

Només podran participar en competicions foro de Catolunyo, oquells nedodors/es
que disposinde llicencio anual.

En cos que un nedodor desitgi participar en uno competició fora deis colendaris
anteriorment esmentats s'houró de comunicar amb un mínim de 20 dies d'antel Iccló
per tal de redlitzar lesgestionsnecessariesper o lo sevo correcto inscripció.

Lescost íntegre de les inscripcions o quolsevol competició o lo que es participi oníró o
carrec deis nedadorsjes, inclós el Campionat de Catalunyo Open Master (exceptuont
lesproves de relleusdel Campionat de Catalunya)

La participació (inscripicó i llloencies d'un dio) al TrofeuMaster Club INEFoniro a correc
del Club E.INEFLleido

Les inscripcions o les competicions houron d'estor en mans del responsable de lo
secció omb un mínim de 3 dies loborols (7en cos de tramitar llicencio d'un dio) obons
del límit d'inscripció de cada cornpetició. així com les despeses d'inscripció. En cap
cos es tramitara una inscripció sino s'han aportat lesdepeses o respectats elsplocos.



.Qualsevol sanció aplicada al Club derivada de la mole" praxis deis nedadors/es, i/o
tecnícs oniró a correo deis mateixos.

MATERIAL

Elsnedadors/es que participin en competicions hauran de lIuir I'equipació del Club.

L'equipació del Club consisteix en: Banyador, Casquet de Bany, Samarreta i Xandall.
Aquest material s'houró de comprar a la recepció de la piscina.

Per a qualsevol norma no contemplada en aquest reglaments'aplicara la normativa
general del Club i en cas de que fos necessari els reglamenfs de la F.C.N. o de la
R.F.E.N.
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