
C. N. ESCALDES
Av. Co- Príncep De Gaulle,
8 Piscines comunals
Escaldes- Engordany

Tel. Miquel Oliveros ( President): 860895
Tel. Alexandra Oliveros ( Tècnic): 323131 cnescaldes@gmail.com

Invitació:

El C.N. ESCALDES, té el plaer de convidar-vos als XXIVè Trofeu ÀMFORA de Natació

Organització:

Anirà a càrrec del C.N. ESCALDES amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany
i de la Federació Andorrana de Natació.

Data:

Dissabte 28 de maig de 2022

Lloc:

Piscina del C.N. Escaldes: 25m. 6 carrers, crono manual, coberta.
Av. Co-Príncep de Gaulle, 8. Piscines Comunals d’Escaldes-Engordany.

Horaris:
HORARI

Entrada 9h

Escalfament 9h

Competició 10h

Participació:

Podran participar tots aquells nedadors amb llicència federativa de natació vigent.
(Veure llistat de categories i proves adjunt).

Inscripcions:

Totes les inscripcions es faran pel Entry Editor a nataliameca@fan.ad , adjuntant l’arxiu
i una còpia en PDF. Tots els clubs hauran d'enviar el PDF amb les inscripcions l’e-mail del
cnescaldes@gmail.com com a límit el dilluns 16 de maig de 2022

Les baixes s’hauran de comunicar com a límit el 24 de maig a les 20h a
nataliameca@fan.ad i al cnescaldes@gmail.com
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Categoria i Proves:

CATEGORIA MASCULÍ FEMENÍ PROVA

Prebenjamí 2013-2014 2014 100 Lliures

Benjamí 2012-2011 2013-2012 200 Lliures

Aleví 2010-2009-2008 2011-2010 400 Lliures

Infantil 2007-2006 2009-2008-2007 400 Lliures

Júnior i Absolut 2005 i ant. 2006 i ant. 400 Lliures

Programa:

PROVA SEXE CATEGORIA

1. 100 Lliures Masculí Prebenjamí

2. 100 Lliures Femení Prebenjamí

3. 200 Lliures Masculí Benjamí

4. 200 Lliures Femení Benjamí

5. 400 Lliures Masculí Aleví- Infantil- Júnior- Absolut

6. 400 Lliures Femení Aleví- Infantil- Júnior- Absolut

7. 4x100 Lliures Mixte Aleví- Infantil- Júnior- Absolut

Arbitratge i Cronometratge:

Anirà a càrrec de la Federació Catalana i Andorrana de Natació.

Títols i Premis:

Hi haurà 2 grans ÀMFORES pel guanyador i guanyadora del XXIVè Trofeu
ÀMFORA del C.N. Escaldes segons la millor puntuació per la taula FINA.
Hi haurà Trofeus pels tres primers classificats de cada categoria i sexe, segons
les millors marques.
Medalles als tres primers equips de relleus.

Reglament de la Competició:

Totes les sèries s’organitzaran pel sistema “Contra-rellotge”.
Aquesta competició es celebrarà SENSE PÚBLIC.
Cada club participant podrà inscriure un equip mixt (2 nois i 2 noies) de relleu
format per:

● un/a nedador/a Aleví
● un/a nedador/a Infantil
● un/a nedador/a Júnior
● un/a nedador/a Absolut



Per poder nedar el relleu els nedadors han d’haver participat en la prova
individual.
Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit segons la normativa vigent, i
com a màxim en els 7 dies hàbils següents a la competició.

Tot el que no està previst en aquest reglament es regirà pel reglament de la FINA.

Escaldes-Engordany, 26 de Maig de 2022



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 d’Escaldes i el Protocol de competició del Club Natació Escaldes.
Totes les persones que participin en aquesta competició, tant esportistes com àrbitres,
cronometradors, delegats i personal del Club Natació Escaldes, haurà de presentar
obligatòriament la declaración responsable COMPETICIÓ FAN- Annexe 1.

És obligatori portar la mascareta en tot momento, únicament la poden treure els
esportistes i just en el momento d’entrar a l’aigua, un cop surtin de l’aigua cal posar-se la
mascareta.

A fi d’establir un aforament segur, aquesta competició es celebrarà en 2 torns al matí, amb
horaris d’entrada que s’hauran de respectar estrictament, dependrà de les inscripcions
finals.

Lliurament de documentació Clubs al CNE cnescaldes@gmail.com data límit 3/06/2021.

Annexe 2- Registre de participants

� Annexe 3- Declaració responsabilitat del Delegat COVID del club.

Es recorda a tots els clubs que les declaracions responsables del esportistes i tècnics no cal
lliurar-les al CN ESCALDES, les ha de guadar el Delegat COVID de cada club durant 15 dies, un
cop finalitzat els 15 dies, cal destruir-les.

Aquesta circular es provisional i s’actualitzarà conforme a les publicacions, comunicats o
decrets que determini Govern.

Escaldes- Engordany, a 12 d’Abril de 2021
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