FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ Casal de l’Esport Baixada del Molí 31-35 AD500 Andorra la Vella
Tel : 890371 Fax: 890356 fan@fan.ad www.fan.ad

Lliga Base 2016 – 2017: 4ª Jornada: PAPALLONA
Data:
Hora:
Piscina:

Divendres 12 de maig de 2017
Escalfament: 18:30
Entrega fulls de relleus: 18:45
Competició: 19:00
Piscines del Serradells
PROVES

1ª Prova: 25 m papallona
2ª Prova: 4 x 50 (papallona/crol):
- Cada club/secció esportiva pot participar amb els relleus que vulgui , només
puntuarà un , el millor classificat .
- Els participants poden ser mixtes o només nois o només noies! (lliure)
- Categories: Cada equip constarà de 4 nedadors/es:
o Les edats són lliures
o Només podrà participar 1 nedador/a de l’any 2005
o Només podrà participar els equips que compleixin les normes anteriors.
Us recordem que les edats d’aquesta lliga base són: Nascuts entre 2005 i 2009
EDAT FORA CONCURS : nedadors/es de l’any 2004
Si un club vol portar un nedador més gran o més petit, ho podrà fer, informant a la FAN. Per
contra els nedadors d’edat superior a 2005 no podran optar a medalla!
Si hi ha nedadors mes petits que l’any 2009, aquests competiran amb els nascuts al 2009.
Les series seran ordenades per any i M/F
INSCRIPCIONS
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: Dimarts 9 de maig a les 20h00 a la FAN. fan@fan.ad o al
fax: 890356 .
No s’acceptaran inscripcions fora de la data i hora límit d’inscripció. Es prega confirmar rebuda
inscripcions a la FAN.
Heu d’enviar-ho per correu electrònic especificant el club i secció esportiva a la que pertanyen
(natació/sincronitzada/waterpolo), el nom, cognoms i la edat del esportista.
Si teniu qualsevol dubte, podeu trucar-nos a la FAN al 890371
Recordeu que tots els participants han de tenir la llicència federativa Andorrana 2016_17.
PREMIS
La entrega de premis es farà un cop finalitzada la competició.
Rebran medalla els tres primers classificats en cada prova , per any i M/F.

