32e TROFEU TRESSERRAS
CIRCUIT DS-GIROSONA DE NATACIÓ

CLUB NATACIÓ BANYOLES
DISSABTE 17 DE FEBRER 2018

1. DADES TÈCNIQUES
Organitza: Club Natació Banyoles, inclòs en el calendari rànquing de la FCN.
Tanmateix, forma part del Circuit DS-Girosona de Natació.
Control tècnic: Jurat designat pel Col·legi Català d’Àrbitres.
Data: 17 febrer (en sessió de matí)
Lloc: Piscines Club Natació Banyoles
Participació: Invitació
Piscina: 25 metres, 8 carrers
Cronometratge: Manual

2. HORARI
1º SESSIÓ : 09.30 H

3. CATEGORIES
INFANTIL

02-03 masculins
03-04 femenins

JÚNIOR-ABSOLUTA

01 i anteriors masculins
02 i anteriors femenins

4. PROVES
1.- 100 PAPALLONA MASC.
2.- 100 PAPALLONA FEMENÍ
3.- 100 ESQUENA MASCULÍ
4.- 100 ESQUENA FEMENÍ
5.- 100 BRAÇA MASCULÍ
6.- 100 BRAÇA FEMENÍ
7.- 100 LLIURES MASCULÍ
8.- 100 LLIURES FEMENÍ
9.- 400 LLIURES MASCULÍ
10.- 400LLIURES FEMENÍ

11.-200 PAPALLONA MASCULÍ
12.- 200 PAPALLONA FEMENÍ
13.- 200 ESQUENA MASCULÍ
14.- 200 ESQUENA FEMENÍ
15.- 200 BRAÇA MASCULÍ
16.- 200 BRAÇA FEMENÍ
17.- 200 LLIURES MASCULÍ
18.- 200 LLIURES FEMENÍ
19.- 50 BRAÇA MASCULÍ
20.- 50 BRAÇA FEMENÍ
21.- 8x50 ESTILS MIXTE

5. NORMES DE PARTICIPACIÓ
- Els nedadors podran participar en un màxim de dues proves a
més dels 50 braça.
- En les proves de 200 i 400 només hi haurà una sèrie,per la
qual cosa nedaran els nedadors amb els 8 millors temps
d’inscripció. La organització es reserva el dret d’augmentar el
número de sèries si ho estimés necessari.
- En les proves de 100 hi haurà un màxim de 5 sèries. En cas de
que hi hagi un major nombre de nedadors inscrits es
garanteix la participació mínima d’un nedador per club i la
resta de participants serà per temps d’ inscripció. La
organització es reserva el dret d’augmentar el número de
sèries si ho estimés necessari.
- En els relleus de 8 x 50 estils mixtes l’ordre de sortida serà
nena/nen (esq F/esq M, braça F/braça M, pap. F/pap M i crol
F/crol M).
- Cada club només podrà nedar amb 1equip de relleus.
- No s’acceptaran canvis ni inscripcions el dia de la competició.
- El club es reserva el dret d’anular una prova ,un cop feta
l’ inscripció, si no hi ha els suficients participants.

6. INSCRIPCIONS
- Per a poder participar en aquest trofeu, els nedadors hauran
d’estar en possessió de la llicència federativa corresponent a
la temporada 2017-2018.
- Cada Club podrà inscriure els nedadors que cregui
convenient.
- El Club Natació Banyoles, organitzador de la competició, es
reserva el dret d’invitar més nedadors dels permesos en
aquest reglament.
- Els Clubs hauran de confirmar la seva participació
telefònicament o bé per correu electrònic.
- Els clubs hauran d’enviar les inscripcions per correu electrònic
a la direcció del CN Banyoles: natacio@cnbanyoles.cat amb
el programa ISIS,juntament amb una relació nominal i una
relació per proves.
- Les inscripcions hauran d’estar en poder de l’organització
com a molt tard el divendres 9 de febrer. No s’admetran
inscripcions posteriors.

7. PREMIS
- Medalles als tres primers classificats per a la categoria infantil, i als
tres primers classificats per a la categoria júnior/absoluta en les
proves de 100. En canvi en els 400,200 i els 50 només es donaran
medalles als 3 primers classificats a nivell ABS.
- Copa als tres primers classificats en els relleus en CATEGORIA
ABSOLUTA.
- Premis als primers classificats segons taula FINA, d’acord amb el
següent detall:
Categoria

INFANTIL LOCAL
JÚNIOR Y ABS. LOCAL
MILLOR MARCA

masculí

femení

Lot esportiu
Lot esportiu

Lot esportiu
Lot esportiu

200 euros

200 euros

