
XVI GRAN PREMI "OPEN" NATACIÓ MÀSTER  
   ANTONI MARRUGAT 

V TROFEU NATACIÓ MÀSTER CIUTAT SANT FELIU DE LLOBREGAT 

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - IX TROFEU FEDERACIÓ  
4ª Etapa - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES DE LA COMPETICIÓ 
 
1. HORARIS 
ACCÈS INSTAL.LACIÓ: Es podrà accedir a la instal.lació a partir de les 09:45 i 
14:00 hores. 
 
 
ESCALFAMENT: A partir de les 10:00 i 14:15 hores  i fins 15 minuts abans de l´inici de la competició. 
 
COMPETICIÓ:  Inici a les 11:00 i 15:20 hores. Duració estimada segons timming adjunt. 

 
 

2. ESCALFAMENT 
Pels últims 15 minuts d´escalfament els carrers 1 i 8 romandran exclusivament per realitzar sprints de 25 
metres. 
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 del cnsf i aquatics (fcn). 

 
 

3. RECLAMACIONS 
LLISTATS OFICIALS DE SORTIDA 
Els delegats hauran d´indicar el mes aviat posible els errors detectats en els llistats de les START LIST. 
RESULTATS I DESQUALIFICACIONS 
DETECCIÓ INCIDÈNCIES RESULTATS I CONSULTES DESQUALIFICACIONS 
Les incidències detectades en els resultats provisionals penjats a la instal.lació nomès podrán ser 
reclamades a  través del delegat oficial del club del nedador entregant el full d´incidència que trobareu a la 
taula de megafonía de competició. La reclamació serà atesa en quan la feina de secretaria ho permeti.  
Un cop comprobada el delegat del club recorrent seà novament cridat per recollir la pertinent contestació.  
 
RECLAMACIONS 
Qualsevol reclamació s´haurà d´entregar pel delegat oficial del club, per escrit, ÚNICAMENT al director de 
competició (Jordi Timblau), a la secretaria de competició, previ diposit 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,  
Per aixó, es 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 periode establert d´una baixa en una prova suposarà apareixer en els llistats de 
resultats com NO PRESENTAT/DA. 
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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 obligatoria 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 cumplimentades, 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. 

 
Posibles incidències en els equips de les proves de relleus: 
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. PRE-CAMBRA I CÀMBRA DE SORTIDES 
Estarà ubicada al baixar les escales de la graderia al passadís exterior annexe al llarg de la piscina al costat 
del carrer nº 1. 
 
1. Els participants hauran d´estar quatre (3 ó 4) sèries abans de la seva a la pre-cambra de sortides.  
 
2. En quan es doni la següent sortida la composició sencera de cada sèrie avançarà la seva posició a la 
cambra de sortida situada a l´entrada del recinte de la piscina junt al carrer nº 1. 
 
3. 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,  
 
4. A continuació els hi tocarà el torn de nedar en quan hagi acabat l´últim/a participant de l´anterior sèrie. 
 És important que es respectin aquests aspectes pel bon funcionament de la competició. 
 
 NOTA: No s´autoritzarà a nedar a cap nedador/a o equip de relleus que anteriorment no hagi passat 
aquest tràmit. 
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8. PROVES 
LLEGIR AMB ATENCIÓ - MOLT IMPORTANT 

ABANS DE LES PROVES 
Prova 800  
Els participants de la 3a sèrie dels 800 m lliures s´hauran de presentar a la pre-cambra de sortides a 
les 10:50 hores.  
Els participants de la 1a sèrie dels 800 m lliures s´hauran de presentar a la pre-cambra de sortides a 
les 11:00 hores. 
Els participants de la 2a sèrie dels 800 m lliures s´hauran de presentar a la pre-cambra de sortides 
durant la sèrie de 4x50m Estils (masc, fem i mixtes) 
 
La prova de 800 m lliures es nedarà amb un nedador per carrer, hi hauran cartells comptavoltes 
disponibles, els clubs seran els responsables de posar una persona per marcar als seus nedadors. 
 
No es faran segons avisos per megafonia. 
 
 
Prova 400  
Els participants de la 1a sèrie dels 400 m lliures s´hauran de presentar a la pre-cambra de sortides a 
les 15:10 hores. (un ó dos nedadors/es per carrer). 
Els participants de la 2a sèrie dels 400 m lliures s´hauran de presentar a la pre-cambra de sortides a 
les 15:15 hores. 
Els participants de la 3a sèrie dels 400 m lliures s´hauran de presentar a la pre-cambra de sortides a 
les 15:20 hores. 
 
La prova de 400 m lliures es nedarà amb un nedador ó dos nedadors per carrer, La sèrie nº 1 amb dos 
nedadors/es per carrer, 1r es donarà la sortida als participants que neden pel costat dret (Ri) i +10" després 
els participants del costat Esquerre (Le). 
 
No es faran segons avisos per megafonia. 
 
 
Prova 1500  
Els participants de la sèrie dels 1500 m lliures mixtes s´hauran de presentar a la pre-cambra de 
sortides a l´inici de la prova de 100m Estils ind masculí. 
 
La prova de 1500 m lliures mixtes es nedarà amb un nedador ó dos nedadors per carrer, 1r es donarà la 
sortida als participants que neden pel costat dret (Ri) i +10" després els participants del costat Esquerre 
(Le). 
Hi hauran cartells comptavoltes disponibles, els clubs seran els responsables de posar una persona per 
marcar als seus nedadors. 
 
No es faran segons avisos per megafonia. 
 
 
 



XVI GRAN PREMI "OPEN" NATACIÓ MÀSTER  
   ANTONI MARRUGAT 

V TROFEU NATACIÓ MÀSTER CIUTAT SANT FELIU DE LLOBREGAT 

CIRCUIT CATALÀ TROFEUS NATACIÓ MÀSTER - IX TROFEU FEDERACIÓ  
4ª Etapa - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 

Si teniu algun participant que necessita ajuda per entrar o sortir de l´aigua cal que ho digueu al jutge àrbitre 
amb suficient antel.lació 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.  
 
DESRÉS DE NEDAR LES PROVES  
Proves sortida amb vol: Els nedadors romandran dins de l´aigua fins  que s´hagi donat la sortida a la 
següent sèrie sortint sempre pel lateral de la piscina més proper –(carrers 1 ó 8), i procurant no destorbar a 
ningú. 
Proves d´esquena: Un cop  arribat  l´últim/a participant de la sèrie en la que han nedat romanent a dos 
metres de la pared agafats a la surada per tal que el jutge de sortides pugui donar la següent sortida en 
optimes condicions. Quan s´hagi donat la sortida els nedadors es retiraran cap el lateral de la piscina  que  
tinguin  més proper (carrers 1 ó 8), sortint quan ho autorització el jutge àrbitre de la competició-,  i procurant  
no  destorbar a ningú. 
 
 
9. RESULTATS 
RESULTATS I MILLORS MARQUES 
RESULTATS PROVISIONALS - TOTES LES PROVES 
Els resultats generals provisionals estaran disponibles al següent enllaç de forma on-line: 
 
https://live.swimrankings.net/36028/ 
 
RESULTATS OFICIALS - TOTES LES PROVES 
Dimarts, 20 de Desembre de 2022 a partir de les 12:00 hores els resultats i tota la informació derivada de 
la competició estaran disponibles al web de la FCN.    

 
https://www.aquatics.cat/masters/natacio/circuit/AMarrugatCNSF22-23 

 
 

10. RÈCORDS DE LA COMPETICIÓ 
Els rècords vigents de la competició (CR) i del circuit català de trofeus Màsters en piscina de 25 m (CIR) els 
trobareu a l´enllaç: 
(Tambè están disponibles a la capçalera de cada prova). 
 

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/circuit/AMarrugatCNSF22-23 
 
Les millors marques establertes o millorades (rècords RFEN), seran anunciades per megafonia un cop 
hagin estat comprovades a secretaria de competició.  
Els nedadors o equips de relleus que hagin  establert aquestes noves marques seran cridats a la taula del 
director de competició situada al costat del carrer nº 8. Un cop donades les instruccions pertinents es 
situaran junt a la campana, per tal que un cop anunciada per megafonia la millora de la nova marca la 
farà/n sonar en reconeixement al nou rècord establert, rebaixat ó igualat (nomès rècords RFEN).  
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11. TAULA CATALANA 
La puntuació de la Taula Catalana s´obtindrà en base la actualització de rècords FINA - P25 de cada prova 
i categoría, separat per gènere, data:  Octubre 2022.  
 
 
12. PREMIACIÓ    
Només es tindran en compte per les premiacions els temps finals de les proves individuals, sense tenir en 
compte  cap registre de pas intermig. 
Els punts aconseguits per cada participant serán segons la Taula Catalana de la seva categoría (+20, +25, 
…). 
Els punts computats per cada participant serán introduits en una taula general en categoría absoluta (que 
será la taula base per obtindre les premiacions de cada trofeu.   
Els premis només podrán ser retirats fins un cop finalitzada la entrega al finalitzar la competició. No     
s´entregaran posteriorment al dia de la competició. 
 
Es podrà seguir a través del portal de resultats on-line: 
 
https://www.cnsf.cat/xvi-gran-premi-open-nat-masters-antoni-marrugat/ 
 
 
OBSEQUI 
1. Obsequi al nedador/a capaç de millorar o igualar un nou rècord individual d´Europa (ER) Espanya (RE) o 
Catalunya (RC) de la seva categoria en el decurs de la competició. 
2. Obsequi al nedador/a capaç de millorar o igualar un nou rècord del campionat (CR) en el decurs de la      
competició. 
 
En el cas millora un rècord de les opcions 1 i 2 de l´apartat d´obsequis diverses vegades durant la disputa 
d´una mateixa prova, aquest només serà entregat al participant que hagi assolit la millor marca.  
 
Els obsequis podrán ser retirats durant la competició. Es farà una única crida per megafonia. 
 
13. TIMING 
El timing serà merament orientatiu, recomanem que els nedadors tinguin la prevision d´estar atents des de 
30 minuts abans de l´hora establerta per l´inici de les sèries de la seva prova ja que pot sufrir avançaments 
o demores sobre la hora indicada. (S´adjunta als llistats de sortida).  
(Veure document PREVISIÓ HORÀRIA) disponible al web del cnsf i aquatics (fcn). 
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14. ALTRES 
SOS I ASSISTÈNCIA MÈDICA 
A la zona de megafonia (costat carrer nº1) hi haurà SOS i assistència mèdica per si en teniu 
necesitat.  
 
RESPECTE PER LA INSTAL.LACIÓ 
S´informa als participants que no es pot menjar ni obrir ampolles de vidre/llaunes de beguda als 
vestidors i en el recinte de la piscina.  
Deixeu les deixalles que genereu fent servir les papereres deixant la instal.lació en les mateixes condicions 
que l´han trobat. 
Qualsevol necesitat que tingueu preguem que us dirigiu a la taula de la secretaria de competició. 
 
La participació en la competició suposa l´acceptació de la totalitat de la normativa del present reglament. 
 
Qualsevulla reclamació o dubte no establert en el present reglament es resoldrà segons el reglament FINA 
per part del Jurat del Comitè Cátala d´Àrbitres de la FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ per controlar el 
bon funcionament de la competició  
 
Les reclamacions oficials es faran en els formularis diponibles a secretaria de competició i aniran 
acompanyades d´un dipòsit de 50 € que serán retornats en el cas que la resolució del recurs sigui favorable 
al club que la formula.  
L´entrega de la reclamació la podrá realitzar únicament el delegat del club que la formula. Es farà al director 
de competició a la secretaria de competició. 
El cronometratge de la competició será manual. Per tal d´evitar problemas de temps recomanem que els 
tècnics o delegats dels clubs prengueu i anoteu els temps dels pasos intermitjos i finals per si es necesari 
tenir-los en compte.  
Aquest sistema només será tingut en compte a requeriment del jutge/ssa àrbitre/a de la competició per error 
dels cronometradors i será sol.licitat pel director de competició al/s club/s afectats a través del seu delegat. 
 
Els cronometradors no donaran els temps assolits pels nedadors/es o equips de relleus ja que aquests 
poden tenir que ser arrenjats pel jutge/ssa àrbitre/a al comprobar les arribades de les proves. 
 
El Club Natació Sant Feliu es reserva el dret d´admisió. 
 
Composició Comitè de Competició 
- JUTGE ÀRBITRE: DAVID GARCIA I COLOMÉ (CCA) 
- JUTGE DE SORTIDES: ANA BELÉN LÓPEZ JUSTICIA (CCA) 
- DIRECTOR DE COMPETICIÓ: JORDI TIMBLAU DEL TIO (CNSA)  
- ADJUNTA DIRECCIO DE COMPETICIÓ: RUBÉN MARTÍNEZ AMBROSIO (CNSF) 
- DELEGAT ESCOLLIT PER SORTEIG: SERGI AZNAR MARÍN (CLUB NATACIÓ SWIMFASTER SALT) 
- REPRESENTANT FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ: A DETERMINAR (FCN)  
- REPRESENTANT CLUB ORGANITZADOR: A DETERMINAR (CN SANT FELIU) 
 
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es resoldran d´acord 
amb el reglament FINA vigent. 
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NOTA: No s´autoritzarà a participar a cap nedador/a  de un club que no hagi satisfet la total quantitat    
econòmica dels drets d´inscripció abans de l´inici de la competició o que no tingui la llicència 
federativa  en vigor per la temporada 2022/2023. 
 
PLANELL ACCESOS I CIRCULACIONS 
(Veure document PLANOLS ACCESOS I CIRCULACIONS ) disponible al web del cnsf i aquatics (fcn). 
 
CARRERS PER SUAVITZAR 
(Veure document ESCALFAMENTS ) disponible al web del cnsf i aquatics (fcn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMENT DE LA COMPETICIÓ PER STREAMING 
La competició es podrà seguir per streaming. 

 https://www.cnsf.cat/streaming/ 
 
Es veu el màxim angle que pot assolir la càmera. Els primers carrers estan una mica tallats, però en 
general es veu gairebé tota la piscina. 
Temps d'emissió: 
11:00h a 13:00h 
15:20h a 20.00h 
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15. INFORMACIÓ I SEGUIMENT DE LA COMPETICIÓ 
 

https://www.cnsf.cat/xvi-gran-premi-open-nat-masters-antoni-marrugat/ 
 
https://www.aquatics.cat/masters/natacio/circuit/AMarrugatCNSF22-23 
 
https://live.swimrankings.net/36028/ 
 
 https://www.cnsf.cat/streaming/ 
 

 
 

Sant Feliu de Llobregat, 17 de Desembre de 2022 
 

. 
 

 


