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01_LLIGA DE

FIGURES

2016_17

1- ORGANITZACIÓ
L’Organització de la competició Figures
anirà a càrrec de la
Federació Andorrana de Natació amb la col·laboració dels clubs de
N.Sincronitzada que ho sol·licitin .
2 – GRUPS D’EDATS
o Aleví: 12 anys i menors ( any 2005 i posteriors )
o Infantil: 13, 14 i 15 anys ( anys 2002,2003 i 2004 )
o Júnior : 15- 18 anys ( anys 2002,2001,2000,1999)
o Absolut: Totes les edats a partir de 15 anys ( 2002 )
3- JORNADES
La competició es celebrarà en una única jornada per a la categoria
ALEVI, la resta de categories faran 3 jornades
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4 – INSCRIPCIONS
 Relació Nominal
haurà d’estar a la FAN com a molt tard segons
dates inscripció del quadre anterior a les 12h00.
 No s’acceptaran inscripcions posteriors a les rebudes a la data
i hora especificades .
 Per formalitzar la inscripció els clubs hauran de fer constar en
la Relació Nominal els números de les llicències federatives ,
el nom i els dos cognoms de cada participant , l’any de
naixement , el club al que pertanyen les /els esportistes , la
categoria , i la modalitat en que participaran i es faran
responsables de la veracitat de totes les dades .
 Les inscripcions es
realitzaran per correu electrònic a
l’adreça nataliameca@fan.ad . Caldrà ratificar la recepció de
inscripcions per telèfon o e-mail .
5-PARTICIPACIÓ
Tots els participants realitzaran el grup de figures obligatori segons
la seva categoria i el grup opcional segons el quadre següent.
6 – RESULTATS
La puntuació per a cada figura s’obtindrà segons el càlcul de
resultats de figures del reglament de FINA 2015_17.
7 - CONTROL DE LA COMPETICIÓ
Segons Normativa General de N.Sincronitzada FAN 2016_17 .
8 - BAIXES I CANVIS
Qualsevol canvi en la inscripció original o baixa fora de termini
haurà d’entregar-se al jutge àrbitre en mà i per escrit com a molt
tard 30 minuts abans del inici de la competició .
9 -JURAT
El jurat serà designat per la FAN.
10 - REUNIÓ TÈCNICA
Es celebrarà una reunió tècnica 30’ abans del inici de la competició
amb :
1 entrenador/a o delegat/a per club
Jutge àrbitre
Tot el que no quedi contemplat en aquesta normativa es regirà pel
reglament FINA 13_17 i la Normativa General de Competicions de Natació
Sincronitzada 2015/16 de la FAN.
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