SWIM MEETING ARENA CNSA
1.- ORGANITZACIÓ:
El Club Natació Sant Andreu organitza SWIM MEETING ARENA
CNSA Aleví.
Competició inclosa dins del calendari oficial de la FCN.
El cronometratge serà Electronic.
2.- DATA I LLOC:
La competició es celebrarà els dies 27 i 28 de Desembre del 2019.
Les sessions es disputaran en divendres tarda, dissabte matí i
tarda a les instal·lacions Pere Serrat (Rbla. Fabra i Puig, 47) piscina
50 metres.

3.- EDATS:
Categoria Aleví:

Edats  2006-2007-2008 Masculí
2007-2008 Femení.

4.- PARTICIPACIÓ:
El Trofeu queda limitat per aforament als 16 primers clubs que
confirmin la participació o a l’arribar els 350 esportistes.
Cada club podrà participar amb tants nedadors com vulgui, sense
més limitació que les indicades en aquest reglament.
Els nedadors poden participar a un màxim de cinc proves
individuals (màxim 1 de Fons o Estils.
Tos els nedadors nedaran OBLIGATORIAMENT les quatre proves
de cada estil per tal de treure una classificació de nedador complert.
Aquesta classificació sortirà dels temps de les eliminatòries, en cap
cas de les finals de la tarda.
En les proves de relleus cada club podrà participar com a màxim
amb un equip.

5.- ASSISTÈNCIA:
La competició serà oberta a tot el públic.

6.- CONFIRMACIÓ
S’ha de confirmar participació i número de participants aproximat
abans del dia 22 de Novembre a oriol.plans@cnsantandreu.com
7.- INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’han de realitzar mitjançant la base de dades que
estarà penjada al Leverade del dia 25 de novembre al 6 de desembre,
una vegada feta la inscripció enviar el pdf.
- Drets d’inscripció: 10€ per nedador/a.
Es pagarà directament al club organitzador mitjançant transferència
bancària.
S’haurà d’enviar el comprovant bancari de transferència juntament
amb PDF d’inscripció.
Les inscripcions del Clínic Arena es faran al següent enllaç;
www.clinicarena.es/

Indicant Nom del Club i Nombre total de participants
IBAN ES30-0081-0058-8300-0110-5320 Banc Sabadell

8.- SISTEMA DE COMPETICIÓ:
La competició es farà amb el sistema d’eliminatòries i Finals A en
les proves de 100 metres i contrarellotge en les proves de 200, 400,
800 i 1500 metres i 50 del 2008 masculí.
Tots els nedadors hauran de participar en les 4 proves de 100mts i
50 el masculí del 2008 per tal de treure uns resultats NEDADOR
COMPLERT.
A més de les quatre proves de cada estil, cada nedador pot
inscriures en una 5ena prova (400Estils, 1500Ll o 800Ll, i pels nois
2008 en 200Ll o 200Estils).
En les proves de 1500 i 800 lliures limitarem a 8 millors marques, en
la prova de 400 Estils a les 16 millors marques.
S’aplicarà la norma de sortida única i cronometratge electrònic.
Les sortides es donaran, exceptuant les proves d’esquena, amb els
nedadors de la sèrie anterior dins de l’aigua.

9.- BAIXES:
Una vegada fet el pagament les baixes dels esportistes no donaran
dret a devolució.
Les baixes en la competició s’hauran de notificar, com a molt tard,
60 minuts abans de l’inici de la mateixa, no s'acceptaran altes ni
canvis de prova el dia de la competició.

10.- PROGRAMA

Divendres, 27 de desembre de 2019
9:00h Clinic Arena
Inici sessió tarda (16:00 h):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

100Papallona Masculí
100Papallona Femení
200Lliures Masculí 2008
100Esquena Masculí
100Esquena Femení
200Estils Masculí 2008
400Estils Masculí (2 series)
8x50Estils Mixtes
8x50Lliures Mixtes

Dissabte, 28 de desembre de 2019
Inici sessió Matí (9:30 h)
10. 50Papallona 2008
11. 100Braça Masculí
12. 100Braça Femení
13. 50Esquena Masculí 2008
14. 100Lliures Masculí
15. 100Lliures Femení
16. 50Braça Masculí 2008
17. 400Estils Femení (2 series)
18. 50Lliures Masculí 2008
Inici sessió tarda FINALS (16:00 h):
19. 4x50Lliures Masculí 2008
20. 100Papallona Masculí
21. 100Papallona Femení
22. 1500Lliures Masculí (1 serie)
23. 100Esquena Masculí
24. 100Esquena Femení
25. 800Lliures Femení (1 serie)
26. 100Braça Masculí
27. 100Braça Femení
28. 4x50Estils Masculí 2008
29. 100Lliures Masculí
30. 100Lliures Femení
31. 4x200Lliures Mixtes

11.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
El Club Natació Sant Andreu es reserva el dret de modificar aquest
reglament quan les circumstàncies ho aconsellin, prèvia comunicació als
equips inscrits.

12. PREMIACIÓ
Tindran trofeu els tres primers classificats del sumatori Nedador
Complert Masculí, Femení i Masculí 2008
Obtindran medalles els tres primers classificats de les Finals de les
proves de 100Metres, 200Lliures, 200Estils, 400Estils, 1500Lliures i
800Lliures
Obtindran Medalles els tres primers equips classificats en les proves
de Relleus
Tindrà obsequi en Material els primer classificat Punt FINA masculí i
femení
També hi hauran obsequis sorpresa durant la competició que
s’aniran anunciant durant el transcurs de la mateixa.
13.- NORMES NO PREVISTES
Qualsevol contingència no prevista en aquest Reglament es
resoldrà d’acord als Reglaments Tècnics vigents.

Barcelona, 24 d’octubre 2019

