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III    TROFEU LA LLUM 

ORGANITZACIÓ 

El Club Natació Minorisa organitza el “III Trofeu La Llum” Aleví, competició inclosa en el calendari oficial de la 

Federació Catalana de Natació, amb cronometratge manual i piscina de 50 m. 

DATA i LLOC 

La competició es celebrarà el Diumenge 22 de Maig d’enguany en sessions de matí i tarda al Complex Esportiu 

Piscines Municipals situades al C/ Viladordis, 5  08241 – Manresa. 

L’hora d’inici de la competició serà a les 9:30 h en sessió de matí i a les 16:30 h en sessió de tarda. 

L’accés a les instal·lacions es podrà realitzar a partir de les 8:00 h i 14:30 h. 

EDATS 

El Trofeu es disputarà en categoria Aleví (masculí 2002, 2003, 2004 i femení 2003 – 2004) 

PARTICIPACIÓ 

Cada club podrà participar amb tants nedadors com vulgui, sense més limitació que les indicades en aquest 

reglament. 

El nombre màxim de participants per prova és el següent. 

PROVES       PARTICIPANTS  

100 i 200     32    

200 PAPALLONA    24      

400 ESTILS     16  

RELLEUS      16 EQUIPS 

Un/a nedador/s podrà participar en un màxim de 4 proves individuals (màxim dues per sessió). 

 
CONFIRMACIÓ 

S’ha de confirmar la participació i número de participants aproximats abans del 30 d’Abril del 2016. 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions s’han de realitzar mitjançant el sistema ISIS. 
Data límit d’inscripció: 
 Abans de les 12:00 h. del divendres 13 de Maig de 2016. 
 
Les inscripcions un cop realitzades pel sistema ISIS s’hauran de confirmar via correu electrònic. 
- Drets d’inscripció: 3 €/prova que es pagaran directament al club organitzador mitjançant transferència bancària. 

- S’haurà d’enviar el comprovant bancari de transferència abans del dia 18 de maig de 2016. 
 
 
 

                                                          clubnataciominorisa@gmail.com 
                                             Assumpte:TLlumNat +Nom del Club i número d’inscripcions. 
Adjuntar-hi el comprovant bancari de la transferènciajuntament amb el comprovant d’inscripcions que 
facilita l’ISIS. 
 
             Número de compte: IBAN/BIC ES07 0081 1899 2200 0101 5509 / BSAB ESBB 

 



 

ESCALFAMENT 

L’escalfament començarà a les 08:00 h. al matí i a les 14:30 h. a la tarda. Aquest finalitzarà 15 minuts abans del 

inici de la competició. 

L’última mitja hora els carrers 1 i 8 seran exclusivament per esprints. 

Durant la competició es disposarà d’1 carrer per suavitzar a la piscina d’ensenyament. 

 

COMPETICIÓ 

S’aplicarà la norma d’UNA SORTIDA. 

Ens nedadors un cop hagin acabat de nedar la prova es mantindran dins de l’aigua fins que es doni la sortida de 

la següent sèrie excepte en les proves d’esquena i relleus. Un cop s’hagi donat la sortida de la següent sèrie, els 

nedadors sortiran de l’aigua ràpidament pels laterals. 

 

CAMBRA DE SORTIDES 

Els/les nedadors/es hauran d’estar tres (3) series abans de la seva sèrie a la cambra.  

 

PREMIACIONS 

Únicament es faran DOS AVISOS d’atenció i començarà en el moment que està previst el lliurament encara que 

falti algun nedador/a 

 

BAIXES 

Una vegada fet el pagament, les baixes dels esportistes no donaran dret a devolució. Les baixes s’hauran de 

notificar, com a molt tard, 30 minuts abans de l’inici de la competició. Un nedador/a que sigui no presentat no 

podrà participar en cap més prova de la mateixa sessió. 

 

RELLEUS 

La composició del relleu s’haurà d’entregar 30 minuts abans del inici de la competició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 

Diumenge 22 de Maig  de 2016 

      

Sessió matí (09:30h.)  Sessió Tarda (16:00 h.) 
 

400 m Estils individuals femení 400 m Estils individuals masculí 

100 m Papallona masculí 100m Braça femení 

100 m Papallona femení 200 m Papallona masculí 

100 m Braça masculí 200 m Lliures femení 

200 m Esquena femení 200 m Braça masculí 

200 m Lliures masculí 200 m Papallona femení 

200 m Braça femení  100 m Lliures masculí 

100 m Esquena masculí 100 m Esquena femení 

100 m Lliures femení 200 m Esquena masculí 

200 m Estils individual masculí 200 m Estils individual femení 

4x100 m Estils femení 4x100 m Lliures masculí 

4x100 m Estils masculí 4x100 m Lliures femení 

 

PREMIS 

 Trofeu PRADA’S SPORT –DS al club primer classificat en categoria conjunta, s’estableix la següent 
puntuació: 

 Individuals: 19-16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. 

 Relleus: 38-32-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2. 

En cada prova puntuaran tres nedadors per club. En cas de produir-se algun empat en la classificació, es 

decidirà a favor del club amb major número de primers classificats en el total de proves masculines i 

femenines. 

 Els tres primers nedadors/es classificats en cada prova obtindran medalla. 

  Lot de material esportiu a la millor marca segons taula FINA en prova individual masculina i femenina 
pera cada edat. 

 

NOTA: És obligatori pels nedadors guardonats, assistir al pòdium amb la indumentària oficial del seu 

club. 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

El Club Natació Minorisa es reserva el dret de modificar aquest reglament quan les circumstàncies ho aconsellin, 

prèvia comunicació als equips inscrits. 

NORMES NO PREVISTES 

Qualsevol contingència no prevista en aquest Reglament es resoldrà d’acord als Reglaments Tècnics vigents. 

 

Manresa,17 d’Abril de 2016



OFERTA DINAR 

( Número limitat a 90 places) 

MENÚ 

Macarrons a la bolonyesa. 

Pollastre a la milanesa amb guarnició. 

Fruita del temps o iogurt. 

Pa i aigua 0,5 l. 

( Entrenadors: vi o aigua i cafè) 

 

Preu 9 € 

CONFIRMACIÓ DINAR ABANS DEL 13 -05-16 

Nom del Club: ______________________________________________________________ 

Persona de contacte: ________________________________________________________ 

Mòbil: ______________________________ email: _____________________________ 

Nº de persones  _______________   x  9€  =   ______________________€ Import total 

 

Per fer efectiva la reserva l’import total ha de ser ingressat al número de compte 

 
             Número de compte: IBAN/BIC ES07 0081 1899 2200 0101 5509 / BSAB ESBB 

Indicant : dinarsNAT + Nom Club + nº de dinars. 

13 de maig de 2016 data límit per fer la transferència. 

Una vegada feta, cal remetre el formulari i el comprovant de transferència al correu 

clubnataciominorisa@gmail.com 

Assumpte: Reserva dinars “III Trofeu de la Llum” NATACIÓ 

 

mailto:clubnataciominorisa@gmail.com

