03_CAMPIONAT D’ESTIU OPEN N.S 2017/18
1- ORGANITZACIÓ
L’Organització del Campionat d’Estiu OPEN de N.Sincronitzada anirà a
càrrec de la Federació Andorrana de Natació amb la col.laboració dels
Clubs que ho sol.licitin.
2 – GRUPS D’EDATS
o Aleví: 12 anys i menors ( any 2006 i posteriors )
o Infantil: 13, 14 i 15 anys ( anys 2003,2004 i 2005)
o Júnior : 15- 18 anys ( anys 2003,2002,2001,2000)
3- JORNADES
SESSIÓ
PRIMERA

DATES
02/06/2018

SEGONA

02/06/2018

TERCERA

03/06/2018

PISCINA/DISCIPLINA HORARI
Serradells
Escalf
09h00
FIGURES
Competició
10h00
Serradells
Escalf
DUETS
16h00
RUTINA COMBINADA
Competició
17h30
Serradells
Escalf
SOLOS
09h00
EQUIPS
Competició
10h30

4 – PARTICIPACIÓ
1. Cada club del Principat d’Andorra pot inscriure:
a) SOLO : 2 sense mínim de nota i 3 com a màxim sempre i quan els 3
obtinguin el 80% de nota en respecte a la 1ªclassificada en la 1ª
Jornada de Lliga Andorrana de Figures ( Grup Obligatòri + grup
Opcional )
b) DUET: 2 sense mínim de nota i 3 com a màxim sempre i quan les 6
nedadores obtinguin el 80% de nota en respecte a la 1ªclassificada
en la 1ª Jornada de Lliga Andorrana de Figures ( Grup Obligatòri +
grup Opcional )
c) per a EQUIP i COMBO No hi ha límit inscripcions
2. En Figures es obligatòria la participació per a les esportistes que
participen en SOLO, DUET, EQUIP i COMBO.
3. Els Clubs de fora del Principat d’Andorra
podran inscriure 2
SOLOS, 2 DUETS , 2 EQUIPS i 2 COMBOS.
4. És obligatòri per als clubs de fora del Principat d’Andorra aportar
un jutge de Natació Sincronitzada acreditat per la Federació que li
correspongui.
5. Totes les nedadores participants han d’estar en possessió de la
llicència federativa N.S 2017/18 de la F. Andorrana de Natació i
per als clubs de fora del Principat acreditar que es té una
llicència federativa .
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5-INSCRIPCIONS
És obligatori enviar a la FAN una PRE INSCRIPCIÓ com a molt tard el
dia 26/04/2018.
 S’adjuntarà full oficial pre-inscripció de la FAN
La data límit d’inscripció FINAL és el dia 11 de Maig del 2018 abans
de les 21h00, no acceptant inscripcions posteriors a les rebudes en
aquesta data i hora.
 Únicament s’acceptaran inscripcions rebudes amb full
oficial inscripció FINAL de la FAN 2017/18.
El preu de la inscripció per els Clubs de fora del Principat és de:
TIPUS INSCRIPCIÓ
Per
cada
prova
esportista

Nº
i Primera
Segona
Tercera
Quarta
Cinquena

euros
7
5
2.5
2
1.5

6 – FÒRMULA DE LA COMPETICIÓ
1. Es realitzaran figures, solos lliures, duets lliures , equips
lliures i rutina combinada .
2. En la modalitat de figures es realitzaran les dues figures del Grup
Obligatori d’acord amb el reglament FINA vigent de cada categoria.
3. El programa de la competició el decidirà la FAN amb en funció del
nombre de participants en cada modalitat .
4. El resultat s’obtindrà , per un costat amb el 50% de la puntuació
de les figures i per un altre costat amb el 50% de la puntuació de
les rutines , essent ambdós el 100% de la puntuació.

7- LIMIT DE TEMPS
SOLO
ALEVÍ
2:00
INFANTIL
2:15
JUNIOR
2:30

DUET
2:30
2:45
3:00

EQUIP
3:00
3:30
4:00

COMBO
3.00
3.30
4.00

8-JURAT
El Jurat serà designat per la FAN
9-MÚSIQUES
Els clubs enviaràn les músiques a la FAN 10 dies abans de la
competició i portaràn CD de cada rutina durant la competició.
Es farà una comprovació de les músiques al finalitzar la sessió de
Figures.
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10-CLASSIFICACIÓ/PREMIS
Medalla per les 3 primeres classificades en :







Figures per categoria
Solo de cada categoria
Duet de cada categoria
Equip de cada categoria
Combo de cada categoria
Diploma de participació a totes les nedadores

Tot el que no quedi contemplat en aquesta Normativa es regirà
per la Normativa FINA 2017_21 i FAN vigent.

Ordino, Setembre del 2017 .
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