COPA D’ANDORRA DE NATACIÓ
temporada 2018-2019.
Introducció:
La Copa d’Andorra està formada per set trofeus del calendari de competicions de la Federació
Andorrana de Natació
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Clubs participants a la Copa d’Andorra:
C.N. Encamp
C.N. Escaldes
C.N Serradells
Sasectur Sant Julià
Club Esportiu Sant Ermengol
CEO Ordino
Trofeus de la Copa d’Andorra:
trofeus

data

piscina

organitzador

e.mail

XXVIII Hipocampus

24/11/2018

Serradells

CE Serradells

Trofeu Nadal FAN

1/12/2018

Serradells

FAN

XXVI Meeting Int. d’Encamp

30/03/2019

Encamp

CN Encamp

d.mugica@encamp.ad

XX Trofeu Canòlich

4/05/2019

S.Julià

SAE S.Julià

tonisoldevila@andorra.ad

Open d’Andorra

11/05/2019

Serradells

FAN

XVIII Memorial Felicià Cuén

25/05/2019

S. Ermengol

CLESER

XXII Trofeu Àmfora

1/06/2019

Escaldes

CN Escaldes

serradellsnatacio@gmail.com
fan@fan.ad

fan@fan.ad
cleser.natacio@gmail.com
cnescaldes@gmail.com

Categories de la Copa d’Andorra:
categories

edats masculines

edats femenines

absoluta
junior
infantil
aleví
benjamí
pre-benjamí

nascuts 2000 i més grans
nascuts 2001-2002
nascuts 2003-2004
nascuts 2005-2006-2007
nascuts 2008-2009
nascuts 2010-2011

nascudes 2001 i més grans
nascudes 2002-2003
nascudes 2004-2005
nascudes 2006-2007
nascudes 2008-2009
nascudes 2010-2011

Participació en la Copa d’Andorra:
Tots els clubs participants als Trofeus de la Copa d’Andorra poden presentar tots els nedadors
que vulguin per prova i no hi ha una limitació de proves per nedador i trofeu.
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Proves puntuables de la Copa d’Andorra:
Cada organitzador del trofeu decidirà quines són les proves puntuables per la Copa d’Andorra.
Puntuació per la classificació individual per categories de la Copa d’Andorra:
Tots els nedadors que participin als trofeus de la Copa d’Andorra puntuaran per la classificació
individual per categoria i sexe de la següent manera:
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Classificació
1
2
3
4
5
6
7
8

Puntuació
19
16
14
13
12
11
10
9

Classificació
9
10
11
12
13
14
15
16

Puntuació
8
7
6
5
4
3
2
1

Si en un Trofeu de Copa d’Andorra hi participen més de 16 nedadors per categoria i sexe, es
continuarà amb el mateix sistema de puntuació; començant en un punt per l’últim classificat,
progressant punt per punt fins al tercer classificat, augmentant dos punts pel segon classificat i
tres punts més pel primer classificat.
La puntuació individual es farà per categories i sexe, sumant tots els punts aconseguits per un
nedador o nedadora durant tots els Trofeus de la Copa d’Andorra.
La setmana posterior a la celebració de cada Trofeu de la Copa d’Andorra s’enviarà als clubs la
classificació provisional individual . Aquests tindran una setmana per reclamar qualsevol error .
Passat aquest termini , els resultats seran oficials .
Puntuació per la classificació de clubs de la Copa d’Andorra:
En la classificació per clubs només puntuaran els tres primers nedadors o nedadores classificats de
cada club per categoria i sexe.
En les proves de relleus només puntuarà el primer equip classificat de cada club.
En les proves de relleus la puntuació serà doble.
La setmana posterior a la celebració de cada Trofeu de la Copa d’Andorra s’enviarà als clubs la
classificació provisional per clubs . Aquests tindran una setmana per reclamar qualsevol error .
Passat aquest termini , els resultats seran oficials .
Premis de la Copa d’Andorra
Trofeu pels tres primers nedadors/ores classificats/ades de cada categoria individual.
Trofeu pels tres primers clubs classificats en la classificació per equips.

Ordino, 8 de novembre 2018
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