
 

 

 

 

 

TROFEU ESTIU  
CLUB NATACIÓ LLEIDA  

 

                Dissabte 20 de Juny de 2015.  

  Piscina 50m descoberta Club Natació Lleida.  

 

“ Gaudeix fent el que més t’agrada”. 
 

 

 



 

Data I LLOC.  
El proper dia 20 de Juny de 2015, es celebrarà el Trofeu Estiu Club Natació Lleida, a la 

piscina descoberta ( 50m) del club:  

 Partida Balàfia, 132, 25196 Lleida.  

Horari 
La competició es portarà a terme en sessió de matí i els horaris seran els següents:  

 

*El club permetrà l’accés als participants 15 min abans de l’inici de l’escalfament ( no 
abans).  

CATEGORIES 
Les categories a les que va dirigida la competició són les següents: 

Alevins, Infantils, Juniors i Absoluts 

Participació  
Cada nedador podrà participar en un  màxim de 3 proves.  

Les proves de 400 i 800 Lliures i 400 Estils, serà limitada a 1 sèrie, és a dir, 8 
participants. Aquestes dues proves van dirigides únicament a nedadors que estiguin a 
prop de mínima per al Campionat d’Espanya i amb preferencia dels nedadors del 
CNLleida.  

*La confirmació de participació dels Clubs s’haurà de fer abans del dia 4 de Juny de 2015 a la 
direcció de correu electrònic: elmod7628@gmail.com. 

 

mailto:elmod7628@gmail.com


Inscripcions  

Les inscripcions s’hauran de fer mitjançant el programa ISIS amb una data límit del dia 
12 de Juny del 2015 i hauran de ser enviades a elmod7628@gmail.com, abans 
d’aquest mateix dia.  
 

• Final inscripció: 12 de juny 2015 
• Llistat provisional de participants: 14 de juny 2015 
• Llistat definitiu de participants: 15 de juny 2015 
• Envio de sèries: 16 de juny 2015 

*Tot allò no previst en aquest Reglament, es resoldrà seguint les indicacions de la 
normativa vigent de la Federació Catalana de Natació. De la mateixa manera que el Club 
es reserva el dret de fer modificacions avisant als clubs participants.  

Baixes o canvis 
En cas que hi hagi alguna baixa o canvi, haurà de ser comunicada al Club el més aviat 
possible per tal de modificar les sèries.  

Dinars: 
Si algú desitgeu dinar al Club, el telèfon del restaurant és: 628100334 

 

 

 

 

 

 
 

Ordre de proves 
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1. 400 lliures masculí  
2. 400 lliures femení  
3. 50 braça masculí  
4. 50 braça femení  
5. 100 lliures masculí  
6. 100 lliures femení  
7. 200 esquena masculí  
8. 200 esquena femení  
9. 50 lliures masculí  
10. 50 lliures femení  
11. 100 esquena masculí  
12. 100 esquena femení 
13. 200 papallona masculí  
14. 200 papallona femení  
15. 200 estils masculí 
16. 200 estils femení 
17. 50 papallona masculí  
18. 50 papallona femení  
19. 100 braça masculí  
20. 100 braça femení  
21. 200 lliures masculí  
22. 50 esquena masculí 
23. 50 esquena femení 
24. 100 papallona masculí  
25. 100 papallona femení  
26. 200 braça masculí  
27. 200 braça femení  
28. 800 lliures femení  
29. 400 estils individual masculí  
30. 400 estils individual femení 

 
*Les proves de 50 ( marcades en groc) només van dirigides a nedadors júniors i 
absoluts. 

*Les proves de 400 i 800 ( marcades en verd) només van dirigides a nedadors amb opció 
de mínima d’Espanya.  
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