
 
 

                                    
 

 

Dissabte, dia 28 de maig de 2016 

Sessions de matí 9:00h i tarda 16:00h. 

 
PISCINA COBERTA MUNICIPAL CERVERA 

“Disfruta de l’espectacle de la natació” 

 

 
 

 
 



 
 

                                    
 

SESSIÓ DE MATÍ 
 

CATEGORIES  

INFANTILS Masculins anys 00/01 Femenins anys 01/02 

ABSOLUTS Masculins any 99 i més grans Femenins any 00 i més grans 

Alevins 

edat gran 

Masculins any 02-03 amb opció 

a fer mínima per Cat. Espanya 

Femenins anys 03/04 amb opció 

a fer mínima per Cat. Espanya 

 

DATA 
Dissabte, dia 28 de maig de 2016  

Inici competició  9:00h.  
Escalfament a partir de les 8:00h. 

 
PARTICIPACIÓ 

Cada nedador pot participar a totes les proves que vulgui. 
Cada club pot inscriure tants nedadors com vulgui a cada prova. 
Els nedadors alevins només poden participar en una sola prova on 
tinguin opcions de fer mínima per Campionats d’Espanya. 

 
INSCRIPCIONS 

Les inscripcions hauran d’enviar-se al club organitzador, com a molt 
tard, el divendres dia 20 de maig/16. 

 
La confirmació de participació del club s’haurà de fer, via 

telefònica al 686 14 91 04 o bé via correu electrònic a 

masjoanlluis@gmail.com  abans del dia 6 de maig/16 
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FÓRMULA DE COMPETICIÓ 
Tots els nedadors inscrits al matí, excepte els alevins, quedaran 

automàticament inscrits per la tarda, de la següent manera: 
- Els 3 millors de cada categoria segons puntuació TAULA 

FINA  quedaran inscrits a la prova de 200m estils individuals 
de la tarda. 

- Tots els nedadors, inclosos els 3 millors del matí, queden 
inscrits per les eliminatòries de 50m de la tarda, amb el 

següent funcionament: 
o 50 papallona. Ho neden tots els inscrits que no es 

donin de baixa. La millor marca de cada categoria obté 
una plaça per la final de 200 estils. Si el guanyador/a 

ja tingués plaça a la final d’estils per haver estat dels 3 
millors taula FINA del matí, llavors obtindria la plaça el 

segon, tercer o quart classificat respectivament. Els 18 
millors classificats de cada categoria en 50 papallona 

obtenen el passi a l’eliminatòria de 50 esquena. 

o 50 esquena. Ho neden els 18 millors nedadors de 
l’eliminatòria de 50 papallona de cada categoria. El 

millor nedador d’esquena de cada categoria obté el 
passi a la final d’estils seguint el mateix criteri 

esmentat a la papallona. Els 12 millors passen a braça. 
o 50 braça. Ho neden els 12 millors nedadors de 

l’eliminatòria d’esquena. El millor passa a la final 
d’estils. Els 6 millors passen a crol. 

o 50 crol. Ho neden els 6 millors nedadors de 
l’eliminatòria de braça. Obtenen medalla d’or, plata i 

bronze els tres primers classificats d’aquesta prova de 
cada categoria. 

o 200 estils. Ho neden els tres millors nedadors de cada  
categoria segons la millor puntuació FINA obtinguda en 

la millor prova nedada al matí. També ho nedaran els 

guanyadors de les eliminatòries de papallona, esquena 
i braça. Obtenen els premis en metàl·lic els 

guanyadors absoluts d’aquesta prova i els premis en 
material esportiu els guanyadors infantils d’aquesta 

prova. A l’apartat de la sessió de tarda s’especifiquen 
els premis. 



 
 

                                    
 

 
Important: a les proves de 1.500 lliures, 800 lliures i 400 estils 

només nedaran els 6 millors temps d’inscripció. Els nedadors que 
s’hagin inscrit en alguna d’aquesta prova i en quedin fora es podran 

inscriure en d’altres proves. 
 

ORDRE DE PROVES MATÍ  
1.- 400 lliures masculí 

2.- 400 lliures femení 

3.- 200 estils masculí 

4.- 200 estils femení 

5.- 50 papallona masculí  

6.- 50 papallona femení  

7.- 100 esquena masculí  

8.- 100 esquena femení  

9.- 200 braça masculí  

10.- 200 braça femení  

11.- 50 lliures masculí  

12.- 50 lliures femení  

13.- 100 papallona masculí  

14.- 100 papallona femení  

15.- 200 esquena masculí  

16.- 200 esquena femení  

17.- 50 braça masculí  

18.- 50 braça femení  

19.- 100 lliures masculí  

20.- 100 lliures femení  

21.- 200 papallona masculí  

22.- 200 papallona femení 

23.- 50 esquena masculí 

24.- 50 esquena femení 

25.- 100 braça masculí 

26.- 100 braça femení 

27.- 200 lliures masculí 

28.- 200 lliures femení 

29.- 1.500 lliures masculí 

30.- 800 lliures femení 

31.- 400 estils individual masculí 

32.- 400 estils individual femení 

 

 
 

 



 
 

                                    
 

SESSIÓ DE TARDA 
 

CATEGORIES  

ABSOLUTS Masculins any 99 i més grans Femenins any 00 i més grans 

INFANTILS Masculins anys 00/01 Femenins anys 01/02 

ALEVINS Masculins anys 02/03/04 Femenins anys 03/04 

BENJAMINS Masculins anys 05/06 Femenins any 05/06 

Prebenjamins Masculins any 07 i més petits Femenins any 07 i més petites 

 

DATA 
Dissabte, dia 28 de maig de 2016 

Inici competició 16:00h.  
Escalfament a partir de les 14:30h. (1r torn) 15:15h (segon torn). 

L’organització avisarà prèviament a cada club del torn d’escalfament 
que li sigui assignat. 

 
PARTICIPACIÓ 

Infantils i Absoluts: 
Els 3 millors de cada categoria segons la taula FINA obtinguda al matí 

participaran a la prova de 200 estils individuals junt amb els 

guanyadors de les eliminatòries de papallona esquena i braça. 
La resta participaran a les eliminatòries de 50 papallona, 50 esquena i 
50 braça que els correspongui i/o a la final de 50 lliures 

 

Alevins, benjamins i prebenjamins 
Cada nedador pot participar a un màxim de dues proves individuals i 

en 1  equip de relleus. 
 

Cada club pot inscriure un màxim de 6 nedadors per prova en 

el total de totes les categories 
 

Relleus 
Cada club pot inscriure 1 equip de relleus. 

L’ordre dels relleus sempre serà 2 benjamins i després dos alevins. 
 

 
 



 
 

                                    
 

INSCRIPCIONS 
Les inscripcions hauran d’enviar-se al club organitzador, com a molt 

tard, el divendres dia 30 de maig/16. 
Caldrà adjuntar un PDF amb les inscripcions per prova (màxim 6 

nedadors per club) i un PDF amb les inscripcions per nedador (màxim 
2 proves per nedador) 

 

La confirmació de participació del club s’haurà de fer, via 
telefònica al 686149104 o bé via correu electrònic a 

masjoanlluis@gmail.com abans del dia 6 de maig/16 
 

 
 

FÓRMULA DE COMPETICIÓ 
Els benjamins i prebenjamins nedaran proves de 50m en sistema 

contrarellotge i els alevins proves de 100m també en sistema 
contrarellotge. 

 
Nedadors absoluts i infantils 

Els 3 millors nedadors Absoluts i infantils del matí segons taula FINA 
nedaran la prova de 200m estils individuals junt amb els guanyadors 

de les eliminatòries de 50 papallona, 50 esquena i 50 crol. 

La resta de nedadors absoluts i infantils nedaran les eliminatòries de 
50m que els correspongui. 

Si hi ha més de 18 nedadors d’una categoria es farà eliminatòria 
nedant tots 50m papallona. Classificaran per esquena els 18 millors 

de la prova de papallona. 
Classificaran per la prova de braça els 12 millors d’esquena. 

Classificaran per la prova de crol els 6 millors de braça. 
Obtindran medalla els 3 primers de la prova de 50m lliures. 

 
 

BAIXES: 
Per tal d’assegurar que totes les finals de 200 estils individuals de la 

tarda comptin amb la presència de 6 nedadors, és molt important que 
els nedadors classificats per les finals que no vulguin/puguin 

participar es donin de baixa en acabar la jornada del matí. Així 
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mateix, aquells que no s’hagin classificat per les finals i es vulguin 
donar de baixa ho podran fer també a l’acabar la sessió del matí. 

 
CANVIS/ALTES: No s’acceptarà cap canvi ni cap alta una vegada 

validades les llistes de sortida. 
 

 

 
 

PREMIS 
Obtindran medalla els tres primers classificats de cada prova i 

categoria individual i de relleus de les categories aleví benjamí i 
prebenjamí. 

 
Medalla als tres primers classificats en 50 lliures de les categories 

infantil i absolut 
 

100€ en metàl·lic als guanyadors absoluts dels 200m estils 
50€ en metàl·lic dels segons classificats absoluts dels 200m estils 

25€ en metàl·lic dels tercers classificats absoluts dels 200m estils 
Lot de productes esportius per valor de 100€ als guanyadors 

infantils a la prova de 200 estils. 

Lot de productes esportius per valor de 50€ als segons 
classificats infantils a la prova de 200 estils. 

Lot de productes esportius per valor de 25€ als tercers 
classificats infantils a la prova de 200 estils. 

 
Tots els Rècords de la competició tindran un premi sorpresa 

 
Trofeu als tres primers clubs classificats segons el medaller. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

                                    
 

 
ORDRE DE PROVES SESSIÓ TARDA  
1.- 50 papallona masculí. Benjamí i Prebenjamí 

2.- 50 papallona masculí eliminatòries infantil 

3.- 50 papallona masculí eliminatòries absolut 

4.- 50 papallona femení. Benjamí i Prebenjamí 

5.- 50 papallona femení eliminatòries infantil 

6.- 50 papallona femení eliminatòries absolut 

7.- 100 esquena masculí Aleví 

8.- 100 esquena femení Aleví 

9.- 50 esquena masculí. Benjamí i Prebenjamí 

10.- 50 esquena masculí eliminatòries infantil 

11.- 50 esquena masculí eliminatòries absolut 

12.- 50 esquena femení. Benjamí i Prebenjamí 

13.- 50 esquena femení eliminatòries infantil 

14.- 50 esquena femení eliminatòries absolut 

15.- 100 lliures masculí Aleví 

16.- 100 lliures femení Aleví 

17.- 50 braça masculí .Benjamí i Prebenjamí 

18.- 50 braça masculí semifinal infantil 

19.- 50 braça masculí semifinal absolut 

20.- 50 braça femení .Benjamí i Prebenjamí 

21.- 50 braça femení semifinal infantil 

22.- 50 braça femení semifinal absoluta 

23.- 100 braça masculí Aleví 

24.- 100 braça femení Aleví 

25.- 50 lliures masculí. Benjamí i Prebenjamí 

26.- 50 lliures masculí. Final Infantil 

27.- 50 lliures masculí. Final Absoluta 

28.- 50 lliures femení. Benjamí i Prebenjamí 

29.- 50 lliures femení. Final Infantil 

30.- 50 lliures femení. Final Absoluta 

31.- 100 papallona masculí Aleví 

32.- 100 papallona femení Aleví 

33.- 200 estils individuals masculins infantil. Gran premi 100€ material esportiu 

34.- 200 estils individuals masculí absolut. Gran premi 100€ metàl·lic 

35.- 200 estils individuals femenins infantil. Gran premi 100€ material esportiu 

36.- 200 estils individuals femení absolut. Gran premi 100€ metàl·lic 

37.-  4 x 50 lliures masculí. 2 benjamins i 2 alevins  

38.-  4 x 50 lliures femení. 2 benjamines i 2 alevines 

 

 
 

 



 
 

                                    
 

 
Tot allò no previst en aquest Reglament, es resoldrà seguint les 

indicacions de la normativa vigent de la Federació Catalana de 
Natació. 


