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COMPETICIÓ:  XIX MASTER ATLÈTIC-BARCELONETA 
 
DATA I HORA DE COMPETICIÓ:  Dissabte, 25 d’octubre de 2014 – 16:30 hores. 
 
ORGANITZA: CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA 
 
PISCINA: PISCINA SANT SEBASTIÀ  
C/ Plaça del Mar s/n 
BARCELONA 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES INSTAL·LACIÓ: 25 metres i 8 Carrers. 
 
CRONOMETRATGE: Manual 
 
TELÈFON:  93.221.00.10   
 
FAX:  93.224.00.90 
 
PÀGINA WEB: www.cnab.org   
 
CORREU ELECTRÒNIC: natacio@cnab.org 
 
CATEGORIES: TOTES (Inclosa Pre-Màsters). 
 
FORMULA COMPETICIÓ: Contra-rellotge 
 
PARTICIPACIÓ: 
 

o 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 2014-2015 i sigui inscrit pel 
seu club, dins del període establert. 

    
  No s’acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en possesió de la llicència tramitada i 
acceptada per la FCN. 

 
o Cada Nedador podrà participar en dues proves individuals i el relleu. 
 
o En les proves de relleus els nedadors de la categoria pre-màsters, només podran participar 

equips de la seva categoria (80-99 anys). 
 

o La prova de 25 metres sota l’aigua (apnea) es fora de programa i per tant no afecte a la 
limitació de proves ni cal pagar inscripció. És de lliure participació. Si caldrà formalitzar la 
inscripció en el moment de realitzar la de la resta de la competició. 
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ORDRE DE PROVES: 
100      400 m Lliures         X   
1 i 2  400 m. Lliures        M i F        
3 i 4   50 m. Braça          M i F        
5 i 6      50 m. Esquena      M i F        
7 i 8      50 m. Papallona    M i F         
9 i 10     50  Lliures            M i F 
11 i 12  100 Estils Indiv       M i F 
13 i 14  25 m. Apnea          M i F 
15 i 16  4x50 Estils             M i F 
                                                               
 
INSCRIPCIÓ: 
Les inscripció la realitzarà exclusivament cada club mitjançant el programa informàtic ISIS. Caldrà 
enviar arxiu d’inscripció individual i relleus que genera el programa informàtic en format .pdf  al 
mail natacio@cnab.org. 
 
Cal Enviar full de Liquidació i el seu import (S´adjunta model). 
 
Tancament de les inscripcions: Dilluns, 20 d’octubre 2014, a les 20h. 
No s’acceptaran canvis ni noves altes el mateix dia de la competició 
 

o La inscripció en la prova de 400 m lliures es farà en la prova del gènere del participant 
(prova nº 1 o nº 2) i en la opció mixta. (prova nº 100) 

o Les composicions de les proves de relleus es faran en el model que s´adjunta. Les 
composicions dels equips de relleus s´hauran de facilitar juntament amb la inscripció tot i 
que el dia de la competició es podrà fer les modificacions que siguin necessàries, sent 
obligatori tornar a entregar el model de composició de relleus. 

 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Proves Individuals: 400 lliures: 6€ / 50m i 100m: 5€ per prova  
Proves Relleus: 7 € per equip 
Prova 25 m Apnea: Gratuïta 
 
 
PAGAMENT: 
El pagament dels drets d´inscripció es farà en el següent nº de compte: 
 
“LA CAIXA”: “LA CAIXA” – 2100-0801-11-0200477455 
(cal indicar el nom del club que fa la transferència i adjuntar el comprovant de pagament 
escanejat). 
 
La data límit per efectuar el pagament serà el dijous, 23 d´Octubre de 2014. Qui no hagi 
efectuat el pagament en aquesta data no serà autoritzat a prendre part a les proves de la 
competició. 
 
No s´admeten pagaments de drets d´inscripció el mateix dia de la competició. 
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PUBLICACIONS: 
Inscripcions nominals provisionals: Dimecres, 22 d’octubre 2014 a partir de les 10:00 
hores. 
Reclamacions relacions nominals provisionals: Dijous, 23 d´octubre 2014 a les 14:00 
hores.  
Llistats de sortida de la competició: Divendres, 24 d´octubre 2014 a partir de les 14:00 
hores. 
 

www.cnab.cat 
                                                        
QÜESTIONS NO PREVISTES: 
Qualsevol qüestió no prevista en el present reglament, serà resolta segons els reglaments de la 
Federació Catalana de Natació  
 
OBSEQUI: 
A totes les nedadores i nedadors participants. 
 
ALTRES: 

o La participació en la competició suposa l’acceptació de la totalitat de la normativa del 
present reglament. 

o Qualsevol participant que tingui la oportunitat de batre un nou rècord d’Europa o del mon 
podrà sol·licitar a l’organització ser cronometrat per tres cronometradors per donar per vàlid 
aquest registre fins 15 minuts abans de el inici de la competició.  

o No es podran incloure d’altres proves que no estiguin previstes en aquest reglament. 
o Amb el fi d’evitar confusions no es reajustaran els llistats de sortida en el cas d’haver baixes 

suficients per eliminar alguna/es. 
 
 
 
 

Barcelona, Setembre 2014   


