CIRCULAR DE NATACIÓ Nº 27.

FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ
TEMPORADA: 2018-2019

OPEN D’ANDORRA 2019.
11 de maig del 2019.
5ª Jrnd. Lliga CAT P.Bnj / 7ª Jrnd. Lliga CAT Bnj / Fons i Estils Aleví

Horari del matí: escalfament de les 9:00 a les 9:55, competició a les 10:00
Horari de la tarda: escalfament de les 15:30 a les 16:25, competició a les 16:30
Seu: Col·legi Sant Ermengol, piscina de 25m, 6 carrers i cronometratge manual.
Sistema de Competició: Contrarellotge.
Arbitratge: FCN – FAN.
Categories: Pre-Benjamins masculins i femenins nascuts al 2011 i el 2010.
Benjamins masculins i femenins nascuts al 2009 i al 2008.
Alevins masculins nascuts al 2007, 2006 i 2005.
Alevins femenins nascuts al 2007 i al 2006.
Infantils masculins nascuts al 2004 i 2003.
Infantils femenins nascuts al 2005 i al 2004.
Junior/Absolut masculins nascuts al 2002 i més grans.
Junior/Absolut femenins nascuts al 2003 i més grans.
Màsters masculins i femenins +30 nascuts entre el 1989 i el 1980.
Màsters masculins i femenins +40 nascuts entre el 1979 i el 1970.
Màsters masculins i femenins +50 nascuts entre el 1969 i el 1960.
Màsters masculins i femenins +60 nascuts al 1959 i més grans.

Ordre de proves:
1ª Sessió: 10:00h
Proves
1
100 estils
2
100 estils
3
200 esquena
4
200 esquena
5
50 lliure
6
100 papallona
7
100 papallona
8
200 braça
9
200 braça
10 1500 lliure
11 800 lliure
12 200 estils
13 200 estils
14 100 lliure
15 100 lliure
16 50 esquena
17 50 esquena
18 4x50 lliure
19 4x50 lliure

2ª Sessió: 16:30h
Sexe
M
F
M
F
Cnj
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Categories
PB10-Inf-Jun/Abs
Inf-Jun/Abs
PB11
Inf – Jun/Ab
Bnj08-Inf-Jun/Abs
1 serie (Inf-Jun/Abs)
Bnj09-Alv-Inf-Jun/Abs
PB10-Inf-Jun/Abs
Inf-Jun/Abs
P-Bnj - Benj

Proves
20 50 papallona
21 50 papallona
22 200 lliure
23 200 lliure
24 100 braça
25 100 braça
26 400 lliure
27 400 lliure
28 100 esquena
29 100 esquena
30 200 papallona
31 200 papallona
32 50 lliure
33 50 lliure
34 400 estils
35 400 estils
36 50 braça
37 50 braça
38 4x50 lliure
39 4x50 lliure
40 4x50 lliure

Sexe
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
mixte

Categories
Inf-Jun/Abs
Bnj08-Inf-Jun/Abs-Mst
Bnj09-Inf-Jun/Abs

Alv-Jun/Abs
Inf – Jun/Abs
Inf – Jun/Abs
Inf – Jun/Abs - Mst
Inf – Jun/Abs
Inf – Jun/Abs
Alv - Inf – Jun/Abs
Màster

Normativa:
Les categories Pre-Benjamí, Benjamí i Aleví nedaran les proves de la Lliga Catalana
segons la normativa de la FCN (www.aquatics.cat).
La categoria Infantil, Junior i Absoluta poden nedar totes les proves.
Les categories Màster poden nedar només el 200 lliure, 50 lliure i els relleus de 4x50
lliure mixta formats només per nedadors màster (dos homes i dues dones).
Tot el que no quedi contemplat en aquesta normativa es regirà pel reglament de la
FINA.
Si alguna prova queda sense inscripció, s’anul·lara.
En les proves de relleus, cada club pot presentar més d’un equip.
Copa d’Andorra:
La puntuació individual per la Copa d’Andorra d’aquest trofeu, es farà per categories,
masculina i femenina, segons els punts FINA 2018 obtinguts a la millor prova individual
de cada nedador i nedadora participant. En la classificació per clubs per la Copa
d’Andorra de l’Open, només puntuaran els tres primers classificats de cada club, per
categoria, masculina i femenina. El relleus de 4x50 lliure valdran per la puntuació per
equips de la Copa d’Andorra, sempre que no siguin de categoría màster.
Inscripcions:
La participació està oberta a tots els nedadors nacionals i estrangers.
El nombre d’inscripcions per nedador és lliure.
A la prova dels 1500m lliure masculí i 800m lliure femení, només hi haurà una sèrie
contrarellotge, en referència a les marques d’inscripció.
Les inscripcions han d’estar a la federació el divendres 3 de maig del 2019.
Per poder inscriure a l’Open d’Andorra tots els nedadors han que tindre la llicència en
vigor per la temporada 2018-2019.
Els nedadors de categoria Màster hauran de pagar 4 euros per la inscripció a l’Open
d’Andorra, omplin el formulari de declaració responsable (llicència per un dia).

Medalles i Premis:
Medalles:
Proves Individuals:
Als tres primers classificats en masculí i femení a la millor puntuació FINA 2018 en:
Pre-Benjamí 2011, Pre- Benjamí 2010, Benjamí 2009, Benjamí 2008, Aleví, Infantil, Junior –
Absolut, Màster +30, Màster +40, Màster +50 i Màster +60.

Relleus:
Als tres primers clubs classificats en categoria pre-benjamí/benjamí, aleví-infantiljunior/absolut i Màster (un club en més d’un equip inscrit, només tindrà opció a
medalla el primer equip classificat de cada club).
Premis Open d’Andorra – Andbank.
Mixta:
1er classificat en la suma de punts FINA 2018 en una prova de 50m més una de100m
més en una 200m de qualsevol estil: 150 euros
2on classificat en la suma de punts FINA 2018 en una prova de 50m més una de100m
més en una 200m de qualsevol estil: 100 euros
3er classificat en la suma de punts FINA 2018 en una prova de 50m més una de100m
més en una 200m de qualsevol estil: 50 euros
Mixta:
1er classificat en la suma de punts FINA 2018 en una prova de 400m més una de 1500800 lliure: 150 euros
2on classificat en la suma de punts FINA 2018 en una prova de 400m més una de
1500-800 lliure: 100 euros
3er classificat en la suma de punts FINA 2018 en una prova de 400m més una de 1500800 lliure: 50 euros

