CRITERIS PARTICIPACIÓ COMPETICIONS INTERNACIONALS DE NATACIÓ
SINCRONITZADA 2016/17

 La participació a la Copa mediterrània COMEN 2017 s’establirà a partir dels
següents criteris:
1.

Totes les nedadores del equip Infantil FAN 2016_17 són seleccionables per participar a la
COMEN 2017. Es seleccionaran 3 nedadores per participar en aquesta competició.
Es farà un ranking de notes de Figures per escollir les 3 nedadores a partir de les notes
obtingudes a la Lliga catalana de Figures. Es farà una mitja de totes les notes obtingudes.

2.

3. Les nedadores seleccionades realitzaran un stage obligatori amb la FAN de preparació
previ durant els mesos de Juny-Juliol 2017 i han reunir els criteris següents:
 Assistència d’un mínim del 90% als estatges de la FAN de la temporada
2016/17
 Assistència d’un mínim del 80% als entrenaments setmanals de la FAN de la
temporada 2016/17
 Actitud i rendiment durant els entrenaments i estatges de la FAN
 La representant final del solo i les representants finals del duet seran
classificades de entre les nedadores seleccionades, segons criteri tècnic i
rendiment durant l’estatge previ de JUNY-JULIOL 2017.
 La participació al CHAMPIONATS DE FRANCE N1 MAIG 2017 s’establirà a partir dels
següents criteris:
1
2

3

1

Totes les nedadores del equip Infantil FAN 2016_17 són seleccionables per participar als
C.France 2017. Es seleccionaran 5 nedadores per participar en aquesta competició.
Es farà un ranking de notes de Figures per escollir les 5 nedadores a partir de les notes
obtingudes a la Lliga Catalana de Figures. Es farà una mitja de totes les notes obtingudes.

Les nedadores seleccionades han reunir els criteris següents:
 Assistència d’un mínim del 90% als estatges de la FAN de la temporada
2016/17
 Assistència d’un mínim del 80% als entrenaments setmanals de la FAN de la
temporada 2016/17
 Actitud i rendiment durant els entrenaments i estatges de la FAN
 La representant final del solo i les representants finals del duet seran
classificades de entre les nedadores seleccionades, segons criteri tècnic i
rendiment durant entrenaments/estatge de la FAN.
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 La participació al Campionat de Catalunya de Rutines Grups d’Edat 2017 –TOTES LES
CATEGORIES-JUNY 2017 s’establirà a partir dels següents criteris:
1. La Rutina que representarà a Andorra serà la 1ª Rutina classificada en SOLO-DUET de
cada categoria al Campionat d’Estiu OPEN d’Andorra de les nedadores que hagin
participat a la Lliga Catalana de Figures i hagin obtingut el 80% de la nota respecte a la
1ª classificada.

A Andorra la Vella ,Gener 2017

Natàlia Meca
Coordinadora N.Sincronitzada i Waterpolo
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