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XXI TROFEU CANÒLICH DE NATACIÓ 

 

Reglament 
 

-    El Club Esportiu Sant Julià secció Natació juntament amb la Federació 

Andorrana de Natació. Te el plaer de convidar-vos al vint-i-unè 

aniversari del Trofeu  Canòlich  de natació , que tindrà lloc durant  el 

mes  de Maig del 2021 en el Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria 

 

1.- ORGANITZACIÓ: 

 

-     L’organització del 21è Trofeu Canòlich  anirà a càrrec del Club 

Esportiu Sant Julià  amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de 

Lòria i la Federació Andorrana de Natació. 

 

2.- DADES: 

 

DATA: Dissabte 15 de maig de 2021 

LLOC: Piscina del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria 

HORA:  09h00 pre benjamí  + benjamí  

  10h45 aleví + màsters 

   12h45 infantils+júniors+ absoluts + màsters 

PISCINA: 25  metres 6 Carrers x 2.5 

CRONOMETRATGE: Manual 

COPA D’ANDORRA: competició puntuable per la copa d’Andorra 

 

3.- PARTICIPACIÓ: 

 

- Per invitació 

- Podran participar tots aquells nedadors amb llicencia federativa de 

natació. 

Les proves seran les següents: 

 

- 100 Estils : Pre benjamins + màsters 

-  200 Estils: Benjamins  

- 400 Estils: Alevins + Infantils + Júniors + Absoluts 

- Relleus 4x100 Estils femení + masculí : Absoluts ( totes les edats )  

 

4.- INSCRIPCIÓ: 

- Els fulls d’inscripció  hauran d’estar a la Federació  Andorrana de 

Natació, nataliameca@fan.ad  abans del dimecres 5 de maig del 2021 

a les 12h 

         NOTA:  Programa inscripcions MEET MANAGER 

Piscina Sant Julià: Telf. 743700   

FAN:  Telf: 890371   Correu Electrònic: fan@fan.ad 

Toni:  Correu Electrònic: tonisoldevila@andorra.ad 

mailto:nataliameca@fan.ad
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5. - CATEGORIES: Masculí i Femení 
  

Masculí Femení 

Màsters 1989 + 1989 + 

Absolut 2002 + 2003 + 

Júniors                       2003-2004 2004-2005 

Infantils 2005-2006 2006-2007-

2008 

Aleví 2007-2008-

2009 

2009-2010 

Benjamí 2010-2011 2011 

Pre Benjamí 2012 2012 

 

 

6.- ORDRE DE PROVES: 

 

Sessió 1  - 09.00 h 

1- 100 Estils M Pre Benjamí 

2- 100 Estils F Pre Benjamí 

3- 200 Estils M Benjamí 

4- 200 Estils F Benjamí 

 

Sessió 2 – 10.45 h 

5- 100 Estils M Màster 

6- 100 Estils F Màster 

7- 400 Estils M  Aleví 

8- 400 Estils F  Aleví 

 

Sessió 3 – 12.45 h 

9- 400 Estils M Infantil,Júniors,Absoluts 

10- 400 Estils F  Infantil,Júniors,Absoluts  

11- 4 x 100 Estils M Absolut ( totes les edats )  

12- 4 x 100 Estils F Absolut ( totes les edats ) 

 

 

7. RELLEUS: 

 

- Hi haurà relleus masculí i femení Absolut. Només tindrà opció a medalla 

un relleu per  club. 

 

8.- BAIXES:     

 

- Es comunicaran a la taula d’arbitratge de la competició 30 minuts 

abans del començament d’aquesta. 

 

9.- ARBITRATGE: 

 

- Anirà a càrrec de la Federació Andorrana de Natació i la Federació 

Catalana de Natació 
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10.- PREMIS: 

 

-   Trofeu als tres primers classificats per categoria i sexe de la seva prova. 

-   Medalla als tres primers equips classificats en el relleus. 

-   Trofeu record  per cada club participant. 

-   Diploma per el nedador  o nedadora que faci rècord del trofeu. 

-   En la prova de  màsters hi haurà trofeu per categoria única. 

 

Protocol premis 

 

- El nedadors premiats una vegada avisats per megafonia es dirigiran 

directament als pòdiums de recompensa després d’haver recollit ells 

mateixos el seu premi  a la taula de trofeus. 

- Relleus: Només assistirà a la recompensa un representant de cada equip 

premiat. 

- Es faran les fotografies del lliurament de premis 

 

 

11.- RECLAMACIONS: 

 

- Les reclamacions es faran per escrit segons la normativa vigent, i com a 

màxim en els 7 següents dies de la prova. Tot el que no està contemplat 

en aquest reglament es regirà pel reglament de la  F.I.N.A 

 

12.- PROTOCOL COVID-19: 

 

- Aquesta competició es celebrarà sense públic 

- Totes les persones que participin en aquesta competició hauran de 

seguir el protocol intern que estableixi la piscina del Centre Esportiu de 

Sant Julià i el protocol de competició del XXI Trofeu Canòlich de 

Natació. 

- Totes les persones que participin en aquesta competició , tant 

esportistes com àrbitres, cronometradors, delegats i staff del SAE Sant 

Julià, hauran de presentar obligatòriament  la declaració responsable 

de COMPETICIÓ FAN, annexa 1. 

- És obligatori portar la mascareta en tot moment, únicament la poden 

treure els esportistes just en el moment de tirar-se a l’aigua .Un cop 

finalitzada la prova i surtin del vas de la piscina cal posar-se-la altra 

vegada. 

- El nombre de sessions de la competició poden variar en funció de les 

inscripcions definitives. 

 

Aquesta normativa es provisional i s’actualitzarà a mesura de les publicacions, 

comunicats o decrets que determini Govern. 

 

 

Sant Julià 8 d’abril de 2021 

Revisat 04/05/2021 

 


