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9ª ETAPA CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS NATACIÓ MÀSTER 
II Trofeu Santa Eulàlia Open Màsters Andorra 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES DE LA COMPETICIÓ 
1. HORARIS 
ACCÈS INSTAL.LACIÓ: Es podrà accedir a la instal·lació a partir de les 14:00 
 
ESCALFAMENT: Per torns, veure document ESCALFAMENTS 
 
COMPETICIÓ: Inici a les 15:30 hores. Duració estimada segons horaris adjunt. 
 
2. ESCALFAMENT 
Els nedadors/es evitaran pujar-se al damunt de les surades. 
Preguem la màxima col·laboració per que la piscina s´utilitzi únicament com a escalfament dels nedadors que 
participen a la competició. 
(Veure document ESCALFAMENTS) disponible al web de la FAN i aquàtics (FCN). 
 
3. RECLAMACIONS 
LLISTATS OFICIALS DE SORTIDA 
Els delegats hauran d´indicar el mes aviat possible els errors detectats en els llistats de les START LIST. 
 
RECLAMACIONS 
Qualsevol reclamació s´haurà d´entregar pel delegat oficial del club, per escrit, ÚNICAMENT al director de 
competició, a la secretaria de competició, previ dipòsit de 50 €, que serà retornat cas de prosperar 
favorablement al club recorrent. 
 
4. BAIXES 
Les baixes hauran de presentar-se, com a màxim, fins 45 minuts abans de l´inici de la competició, i es farà 
ÚNICAMENT a la taula de secretaria de competició, 
És imprescindible utilitzar l´imprès facilitat per la organització, omplert en tots els seus punts, en especial la 
codificació del nedador/a o equip (Nº de prova, sèrie i carrer). 
La no presentació dins del període establert d´una baixa en una prova suposarà aparèixer en els llistats de 
resultats com NO PRESENTAT/DA. 
  
5. CANVIS 
No s´accepten canvis, noves inscripcions i canvis de categoria en els equips participants en les proves de 
relleus el mateix dia de la competició. 
 
6. PROVES DE RELLEUS – FULLS COMPOSICIÓ RELLEVISTES 
S´entregaran amb la documentació oficial de la competició i es obligatòria la seva entrega. Aquell equip que 
no hagi entregat aquest full no li serà permesa la participació a la prova per la qual està inscrit per part del 
Jurat de la competició. 
 
Les fitxes dels relleus hauran d´estar degudament complimentades, en especial en la codificació de l´equip, 
Nº ID RFEN i nom i cognoms del nedador/a, any de naixement (Nº de prova, Nº sèrie i carrer). 
L´entrega dels fulls de relleus i l´ordre a nadar, s´haurà de realitzar com a màxim 45 minuts abans de l´inici de 
la competició. NOMÈS S´ENTREGARAN LES COMPOSICIONS DE RELLEUS QUE S´HAGIN MODIFICAT 
SOBRE LES INSCRIPCIONS INICIALS. 
No s´autoritzaran canvis de categories en cap cas un cop publicades les llistes de sortida de la competició, ni 
el mateix dia de les proves. 
 
Possibles incidències en els equips de les proves de relleus: 
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1. En el cas de detectar per part de l´oficial de sortides una alteració de la categoria de l´equip de relleus, 
l´ordre dels nedadors o la participació d´algun nedador no inscrit prèviament en els fulls de relleus suposarà la 
LA NO AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR per part del Jutge Àrbitre de la Competició. 
2. En el cas de detectar una alteració de l´ordre dels nedadors o la participació d´algun nedador no 
inscrit degudament en els fulls de relleus un cop passat el control de l´Oficial de Sortides suposarà la 
DESQUALIFICACIÓ de l´equip de relleus. 
 
 
7. CÀMBRA DE SORTIDES 
Estarà ubicada al costat del carrer nº 1, al costat piscina petita. 
 
1. Els participants hauran d´estar quatre (3 ó 4) sèries abans de la seva a la cambra de sortides. 
 
2. En quan sigui donada la següent sortida avançarà tota la sèrie la seva posició a l´àrea de competició 
situada a la part frontal de la piscina davant dels cronometradors. 
 
NOTA: No s´autoritzarà a nedar a cap nedador/a o equip de relleus que anteriorment no hagi passat aquest 
tràmit. 
  
 
Si teniu algun participant que necessita ajuda per entrar o sortir de l´aigua cal que ho digueu al jutge àrbitre 
amb suficient antelació abans de l´inici de la competició per tal d´avançar el procediment abans d´acabar la 
sèrie anterior i tenir-ho previst. Si la sortida d´aquests nedadors s´ha que fer des de la platja de piscina ó des 
de dins de l´aigua també s´ha de comunicar amb anterioritat. 
 
8. RESULTATS ON-LINE 
https://live.swimrankings.net/37320/ 
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FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ 
Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino. C/Narciso Yepes, s/n. 

AD300 ORDINO. Tel: +376 890 371 «fan@fan.ad» 

  


