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PICINA                              CRONOMETRATGE 
25 metres i 8 carrers     Manual (25M) 
 

SURADES: Tipus antionades 
 

HORARIS 
HORARI INICI: Matí - (11h00) / Llarga distància (en acabar la resta de proves matí) 
HORARI INICI: Tarda - (15h20) 
 
 

PARTICIPACIÓ 
Hi podrà participar qualsevol nedador/a nascut/da l´any 2002 i anteriors amb llicència anual en vigor per la temporada 2022-
2023 per l´estament màster i especialitat de natació.  
No s´acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en posessió de la llicència tramitada i acceptada per la seva 
federació territorial. 

 
CATEGORIES : 
Màsters (Pre-Ms (20+), 25+, 30+, ...95+) 

 

LLICÈNCIA: 
Qualsevol territorial RFEN - Estament MÀSTER - Especialitat NATACIÓ 
 

Nº MÀXIM PARTICIPANTS PER SESSIÓ  
EL CLUB ORGANITZADOR PODRÀ TANCAR LA INSCRIPCIÓ AMB ANTERIORITAT A LA DATA I/O HORA ESPECIFICADA 

SENSE PREVI AVÍS. Sessió Matí (300 nedadors/es) / Sessió Tarda (300 nedadors/es). 
 
 

VALIDACIÓ MARQUES D´INSCRIPCIÓ 
Les marques vàlides per la inscripció ho seran les aconseguides en piscina de 25m entre l´1 de Gener de 2019 i el 11 de Desembre 
de 2022. 

 
PROVES  
Les proves de la competició les trobareu relacionades a l´apartat PROGRAMA PROVES DE LA COMPETICIÓ. 
 

CASUÏSTIQUES 

PROVES 200m, 400m, 800m i 1500m 
Les proves de 200 m i 800 m lliures i  400 m estils individual es nedaran de forma mixta, (1 participant per carrer). 
La prova de 400 m lliures es nedarà de forma mixta, (1 ó 2 participants per carrer). 
La prova de 1500 m lliures es nedarà de forma mixta, (2 participants per carrer). 
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PROVES 400m, 800m i 1500m 
 

LA PARTICIPACIÓ EN AQUESTES PROVES NOMÈS AMB MARCA OFICIAL I MÍNIMA ACREDITADA 

 
S´ACCEPTARAN INSCRIPCIONS DE PARTICIPANTS SENSE TEMPS OFICIAL ACREDITAT ó SENSE MÍNIMA PREVI ESTUDI 
DE LES INSCRIPCIONS EN AQUESTES PROVES.  
 
LA PROVA DE 800m LLIURES MIXTES ES NEDARÀ EN AQUEST ORDRE LA SÈRIE nº 3 COMPOSADA AMB TOTS ELS 
NEDADORS/ES QUE POSTERIORMENT NEDEN 3000m i la resta de nedadors/es amb les millors marques acreditades fins 
completar la sèrie amb millors marques acreditades. A continuació es nedarà la SÈRIE Nº 1. 
 
LES SÈRIE Nº 2  es nedarà després de la prova 4x100m LLiures  

 
PROVES 200m Papallona i 400m Estils Ind 

 
S´ACCEPTARAN INSCRIPCIONS DE PARTICIPANTS SENSE TEMPS OFICIAL ACREDITAT ó SENSE MÍNIMA PREVI ESTUDI 
DE LES INSCRIPCIONS EN AQUESTES PROVES.  
 
LA 1ª SÈRIE ES NEDARÀ EN SESSIÓ MATINAL I ESTARÀ COMPOSADA PER NEDADORS/ES SENSE TEMPS O/I MARCA 
MÍNIMA ACREDITADA. (Es parlarà prèviament amb els clubs dels nedadors/es implicats/des. 
 

NATACIÓ LLARGA DISTÀNCIA 
La prova de llarga distància de 3000m Lliures serà per invitació i es nedarà de forma mixta, (1 participant per carrer) 
 
NO S´ACCPETARAN INSCRIPCIONS DE PARTICIPANTS SENSE TEMPS OFICIAL ACREDITAT. 
 

LA PARTICIPACIÓ EN AQUESTES PROVES NOMÈS AMB MARCA OFICIAL I MÍNIMA ACREDITADA 

PROVES 50 i 100m 

Totes les proves de 50 o/i 100 m es nedaran separades per gènere (masculí i femení). Excepte en les que la inscripció en algun 
dels gèneres sigui igual o inferior a 3 participants. En aquest cas la direcció de competició decidirà com nedaran els participants 
inscrits/es. (conjunta amb nedadors/es d´un altre sexe o per separat). 

LIMITACIONS   
Totes les proves de la competició tindran un límit de nº màxim de sèries. 
 
A les proves de 200m Papallona, 400m, 800m i 1500m s´haurà d´acreditar una marca mínima per poder participar. (Veure 
quadre adjunt).  
La prova de 400m Lliures la nedaran un màxim de 32 participants de forma mixta.  
La prova de 400m Estils Ind la nedaran un màxim de 16 participants de forma mixta.  
La prova de 800m la nedaran un màxim de 24 participants de forma mixta.  
La prova de 1500m les nedaran un màxim de 16 participants forma mixta.  
La prova de 3000m Lliures la nedaran un màxim de 8 participants de forma mixta.  
 
Els participants que realitzin un temps superior a la marca mínima de participació apareixeran als resultats sense temps en 
concepte de FORA DE CONTROL (FT). 

 

El club organitzador es reserva el dret d´incloure nedadors/es del Club Natació Sant Feliu ó d´altres clubs que no compleixin el criteri 
de marca mínima o marques no estiguin dins del periode de vigencia de les marques d´inscripció. 
RESTARAN EN LLISTA D´ESPERA ELS PARTICIPANTS QUE QUEDIN FORA EN QUALSEVOL PROVA EN EL CAS D´ARRIVAR AL Nº LÍMIT DE 
SÈRIES. S´AVISARÀ ALS RESERVES PER ORDRE DE MARQUES D´INSCRIPCIÓ.  
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NATACIÓ LLARGA DISTÀNCIA 
A la prova de llarga distància de 3000m Lliures s´haurà d´acreditar una marca mínima per poder participar. (Veure quadre 
adjunt).  

PROVES 50m, 100m i 200m 
A totes les proves de 50m, 100m i 200m  S´ACCEPTARAN INSCRIPCIONS DE PARTICIPANTS SENSE TEMPS OFICIAL 
ACREDITAT, excepte a la prova de 200m papallona. S´haurà de relacionar un temps estimat alhora d´entregar la relació 
d´inscrits. Les marques estimades seran considerades en piscina de 25m i cronometratge manual. 
 
Les proves de 200m les nedaran un màxim de 8 participants + reserves sense marca oficial acreditada (200 papallona), 24 
participants (200 esquena, 200 braça) i 32 participants( 200 estils ind) i 72 participants (200 lliures) de forma mixta.  
Per participar a la prova de 200m papallona serà necesari tenir marca oficial i que sigui mínima (1 sèrie).  
 
A tots els efectes tindran prioritat els participants que acreditin marca oficial per sobre dels qui no en disposin o la inscripció sigui 
feta amb una marca estimada, encara que la marca estimada enviada per la inscripció sigui igual ó millor que la que acrediti un 
participant amb marca oficial. 
 
 

PROVES RELLEUS  
4x50m Lliures masc i fem, 4x50m Estils, 4x100m Lliures/Estils i 4x200m Lliures 
Aquestes proves es nedaran en una única sèrie de forma conjunta (masc, fem i mixtes).  

MARQUES MÍNIMES DE PARTICIPACIÓ 

PROVA 
                        MARCA MÍNIMA 

                              (Piscina 25 m-Cronometratge Manual) 
                           MASCULÍ         FEMENÍ 

NATACIÓ LLARGA DISTÀNCIA 
3000 m LLIURES - inscripció marca 1500 m lliures 
(mixtes) – 2 nedador/a per carrer   

totes categories                   22:00.00          23:00.00 
                                           (minuts, segons, centèssimes) 

1500 m LLIURES 
(mixtes) – 1 nedadors/es per carrer   
800 m LLIURES 
(mixtes) – 1 nedadors/es per carrer   

totes categories                   23:00.00          23:30.00 
                                                    (minuts, segons, centèssimes) 
totes categories                   14:00.00          14:30.00 
                                                   (minuts, segons, centèssimes) 

400 m LLIURES 
(mixtes) – 1 nedador/a per carrer   

totes categories                   7:30.00             8:00.00 
                                          (minuts, segons, centèssimes) 

400 m ESTILS INDIVIDUAL 
(mixtes)  

totes categories                   7:45.00             8:00.00 
                                                    (minuts, segons, centèssimes)             

200 m PAPALLONA 
(mixtes)  

totes categories                  4:40.00             5:00.00 
                                                    (minuts, segons, centèssimes)             

Un cop nedades aquestes proves, no seran tinguts en compte els temps aconseguits pels nedadors/es que hagin realitzat un 
temps superior a les marques mínimes exigides, constant als resultats sense temps en concepte de Fora Temps (FC). 

 
INSCRIPCIONS 
Les inscripcions les realitzarà exclusivament cada club mitjançant la plataforma Leverade. 
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Inscripcions per proves: 
Proves Individuals 

o Cada club podrà inscriure tants nedadors/es per prova com desitgi. 
o Cada participant podrà nedar lliurament el nº de proves que dessitgi. 
o No s´acceptaran inscripcions amb un temps de 59:59.59. En aquest cas el club que sol.liciti la inscripció haurà de fer 

arribar en el cos d´un e-mail a (natmastercnsf@gmail.com) una relació de nedadors per prova als que se´ls hi tingui 
que asignar una marca estimada manualment per no disposar-ne d´una oficial.  

Totes les proves 
o El club organitzador, si ho considera adient, podrá acceptar inscripcions un cop tancat el termini d´incripció. Aquestes 

inscripcions tindran un sobrecost sobre l´import general de +2 €. Veure APARTAT DRETS INSCRIPCIÓ-- COLUMNA 
IMPORT FORA DE TERMINI. 
 

Natació llarga distància 
o El club organitzador, si ho considera adient, podrà acceptar inscripcions un cop tancat el termini d´incripció. Aquestes 

inscripcions tindran un sobrecost sobre l´import general de +5 €. Veure APARTAT DRETS INSCRIPCIÓ-- COLUMNA 
IMPORT FORA DE TERMINI. 

Obertura Inscripcions 
 
S´estableixen dos períodes d´obertura d´inscripcions: 
1. Clubs ó federacions adscrits/es FCN. Veure quadre adjunt. 
 
2. Clubs “open”. Clubs adscrits a d´altres federacions territorials de la RFEN (participació estatal) ó clubs que 
pertanyin a d´altres federacions estatals de natació adscrites a la FINA (participació internacional). Veure quadre 
adjunt.Només si queden places disponibles. 
  

 
DATES A TENIR EN COMPTE   

 
CONCEPTE 

 
DATA 

OBERTURA INSCRIPCIONS – CLUBS FCN 
PORTAL LEVERADE 

 28/11/2022  
(a partir 12:00 h) 

OBERTURA INSCRIPCIONS – CLUBS “OPEN” 
PORTAL LEVERADE 

 30/11/2022  
(a partir 12:00 h) 

FI LLIURAMENT INSCRIPCIONS 
(No s´agafarà cap inscripció per mitjà del telèfon ni a títol particular) 

 12/12/2022  
(fins 14:00 h) 

PUBLICACIÓ LLISTAT NOMINAL PROVISIONAL 
(web FCN-www.aquatics.cat) 

 13/12/2022  
(a partir 10:00 h) 

RECLAMACIONS I INCIDÈNCIES INSCRIPCIONS 
(web FCN-www.aquatics.cat) 

 14/12/2022 
 (fins 20:00 h) 

PUBLICACIÓ LLISTAT NOMINAL DEFINITIU 
(web FCN-www.aquatics.cat) 

 15/12/2022 
 (a partir 12:00 h) 

PUBLICACIÓ LLISTAT ORDRE SORTIDES OFICIAL 
(web FCN-www.aquatics.cat) 

 16/12/2022  
(a partir 14:00 h) 

PUBLICACIÓ RESULTATS  
(web FCN-www.aquatics.cat) 

 19/12/2022  
(a partir 14:00 h) 

 
 

mailto:swimmaster71@hotmail.com
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CONTACTE  
No s´atendran peticions a títol particular. 
 (gestions a realitzar sempre a través de la secretaria esportiva del club al que pertany cada participant).  
 

Mail contacte: natmastercnsf@gmail.com 
 

OREALITZAR LA INSCRIPCIÓ 

Els clubs podran realitzar les seves inscripcions exclusivament a través de la plataforma LEVERADE. 
 
 

DRETS INSCRIPCIÓ 
PROVES 
(Individuals i relleus) 

IMPORT 
(€), per inscripció 

FORA TERMINI 
(€), per inscripció 

Proves 50, 100, 200 m  
Proves 400m 
Prova 800 m i 1500 m lliures  
Prova Llarga distancia - 3000 m lliures 
Pack 4 proves de 50 m (papallona, esquena, braça, lliures) (*) 
Pack 3 proves 50, 100 i 200 m (del mateix estil) (**) 
Pack 3 proves 100, 200 i 400 m (estils individual) (***) 
Pack 5 proves 200 m  
(papallona, esquena, braça, lliures, est ind) (****) 
Proves Relleus 

6 € 
7 € 

10 € 
15 € 
14 € 
14 € 
14 € 
20 € 

 
8 € 

8 € 
9 € 

12 € 
20 € 
16 € 
16 € 
16 € 
22 € 

 
10 € 

(*) Només per participants que nedin la prova de 50 m de cada esti (nedador complert). 
(**) Només per participants que nedin els 50, 100 i 200 m del mateix estil. 
(***) Només per participants que nedin les proves de 100, 200 i 400 m (estils individual). 
(****) Només per participants que nedin totes les proves de 200 m (papallona, esquena, braça, lliures i estils individual). 

 
Els fulls de liquidació són en format de full de càlcul que suma automàticament els imports dels drets d´inscripció. 

 
Les quantitats s´abonaran al nº de compte: 

  
“LA CAIXA” : ES68 2100 3352 8121 0023 7169 

concepte: MST i club que realitza l´ingrés). 
S´haurà d´adjuntar per e-mail, escanejada, còpia de la transferència a la inscripció per tal de donar aquesta per vàlida. 
 
La baixa de nedadors/es a partir del dia 14 de desembre a les 20:00 h o no presentació el dia de la competició no donarà dret en 
cap cas a la devolució dels drets d´inscripció en aquella/es proves on estigués/sin prèviament inscrit/a/s. 
L´import dels drets d´inscripció d´un esportista que quedi fora de les places de participació a les proves de 200m papallona; 400-
800-1500 m lliures o/i 400 m estils individual nomès serà retornat durant el temps d´escalfament abans de l´inici de la competició 
al delegat del club al que pertany el nedador/a afectat. 
 
 
Natació Llarga distància 
L´import dels drets d´inscripció d´un esportista que quedi fora de les places de participació a la prova de 3000 m lliures nomès 
serà retornat durant el temps d´escalfament abans de l´inici de la competició al delegat del club al que pertany el nedador/a 
afectat. 
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No s´autoritzarà a prendre part a les proves a cap club que no hagi satisfet  els drets d´inscripció més tard del dia 10 de 
desembre a les 14:00 h.  
 

No s´accepten pagaments dels drets d´inscripció en efectiu el mateix dia de la competició 
 

RESULTATS 
Els resultats per prova de la 1a sessió s´ajuntaran en una una classificació amb els de la 2a sessió amb la excepció de les proves 
que només es nedan en alguna de les dues sessions. 
Seguiment dels resultats de la competició ON-LINE a través del web del Club Natació Sant Feliu.  

 

www.cnsf.cat 
 

PUNTUACIONS  
Segons Taula Catalana Màster. (Per categories-20+, 25+, 30+...............). 
La puntuació Individual es realitzarà sobre la Taula Catalana i s´obtindrà en base l´actualització de rècords FINA - P25 de cada 
prova i categoría, separat per gènere, data:  30 de Juny  2022. 

 
Els punts aconseguits a cada prova per cada participant seran computats i acumulats en una taula general absoluta dins la 
classificació en la que s´hagi inscrit cada participant dins la competició.   
 

Els nedadors/es que siguin desqualificats o abandonin en qualsevol prova obtindran la puntuació de 0 punts. 

Els nedadors/es dels equips que causin baixa o siguin no presentats en qualsevol prova obtindran la puntuació de 0 punts, no 

comptavilitzant la seva inscripció. 
 
La puntuació per clubs del Circuit Català Trofeus Natació Màster es realitzarà sobre Taula Catalana i s´obtindrà en base 
l´actualització de rècords FINA - P25 de cada prova i categoría, separat per gènere, data:  30 de Juny  2022.  
Puntuaran tots els nedadors/es de cada prova i club dins la seva categoria. 

 
La puntuació per clubs del Trofeu A. Marrugat es realitzarà sobre Taula Catalana i s´obtindrà en base l´actualització de rècords 
FINA - P25 de cada prova i categoría, separat per gènere, data:  30 de Juny  2022.  
Només puntuarà el nedador/a amb millor puntuació de cada prova i club en categoria general absoluta.  
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CLASSIFICACIONS DE LA COMPETICIÓ 
En totes les proves es faran classificacions, separades per gènere i categories dels participants. 
 

Classificació individuals 
Es faran classificacions específiques  separades per gènere.  
 

Per ser inclòs a les classificacions especiques cal: 
 

CLASSIFICACIÓ ESPECIALISTA  
Inclou (50, 100 i 200 m) d´un mateix estil ó estils individual (100, 200 i 400 m) - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
El/Les participants s´hauran d´inscriure en les proves de 50, 100 i 200 m d´un mateix estil ó en les proves de 100, 200 i 400 m 
estils individual.  

 
CLASSIFICACIÓ GRAN  FONS  
Inclou els 800 m lliures, 1500 m lliures i 3000 m lliures - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
El/Les participants s´hauran d´inscriure en les proves de 800 m lliures, 1500 m lliures i 3000 m lliures  

 
CLASSIFICACIÓ FONS  
Inclou els 800 m lliures i 1500 m lliures - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
El/Les participants s´hauran d´inscriure en les proves de 800 m lliures i 1500 m lliures  
 
CLASSIFICACIÓ MITJA DISTÀNCIA 
Inclou els 200 m lliures. 400m lliures i 800 m lliures - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
El/Les participants s´hauran d´inscriure en les proves de 200 m lliures, 400m lliures i 800m lliures 
 
CLASSIFICACIÓ FONS I ESTILS 
inclou els 800 m lliures i 200 m estils individual - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
El/Les participants s´hauran d´inscriure en les proves de 200 m estils individual i 800 m lliures  
 
 
CLASSIFICACIÓ NEDADOR COMPLERT - “SPRINT” 
inclou els 50 m de cada estil - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
Els participants s´hauràn d´inscriure en totes les proves de 50 m.  
CLASSIFICACIÓ  1000  
inclou els 200 m de cada estil + 200 m estils individual - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
Els participant s´haurà d´inscriure en totes les proves de 200 m.  
 
 
Classificació trofeu A. Marrugat - per clubs 
Es farà una classificació per clubs (masc, fem i total) segons la puntuació de la Taula Catalana de la categoria a la que pertany 
cada nedador/a.  
 
 

RÈCORDS DE LA COMPETICIÓ 
Els rècords del campionat de cada prova els trobareu a l´encapçalament de cada prova.  
Les millors marques establertes, igualades ó millorades (rècords LEN ó/i RFEN), seran anunciades per megafonia un cop hagin 
estat comprovades a secretaria de competició.  
S´adjunten els rècords vigents de la competició en el quadre final annexe al present reglament. 
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PREMIACIONS 
Segons Taula Catalana Màster. Categoria General (Absoluta). 
 

X TROFEU INDIVIDUAL SEGONS TAULA CATALANA MÀSTERS  
MILLOR MARCA GENERAL DE LA COMPETICIÓ - (CAT GENERAL ABSOLUTA)  
1.1. Inscripció automática de tots els participants de la competició. 
1.2. Es premiarà amb un pernil i una ampolla de cava al 1r i  1ª nedador/a classificat/a segons la Taula Catalana Màsters.  
(categoria general absoluta). 
1.3 Es premiarà amb un pernil i una ampolla de cava al 1r i  1ª nedador/a classificat/da del Club Natació Sant Feliu segons la 
Taula Catalana Màsters.  (categoria general absoluta). 
 

El/la participant que obtingui el premi del X TROFEU GENERAL TAULA CATALANA MÀSTERS no podrá repetir en cap altre 
premiació encara que obtingui la 1ª posició. En cas de donar-se aquesta situació el premi passarà al segon/a classificat/da. 
 
 

VIII TROFEU ESPECIALISTA  
per estil (50, 100 i 200 m) i estils individual (100, 200 i 400 m) - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
2.1. El/Les participants s´hauran d´inscriure en les proves de 50, 100 i 200 m d´un mateix estil o en les proves de 100, 200 i 400 
m estils individual.  
2.2. Es premiarà cada estil (papallona, esquena, braça, lliures i estils individual) distigit per gènere. 
2.3. Premi d´un Mini Lot amb productes nadalencs. 
2.4. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició en la suma de punts aconseguits segons la Taula Catalana Màsters en les 
proves de 50, 100 i 200 m d´un mateix estil. (categoria general absoluta). 
2.5. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició  (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 100, 200 i 400 m estils individual segons la Taula Catalana Màsters  (categoria general absoluta). 
2.6. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició en la suma de punts aconseguits segons la Taula Catalana Màsters en les 
proves de 50, 100 i 200 m d´un mateix estil. Només nedadors que pertanyen al Club Natació Sant Feliu. (categoria general 
absoluta).  
2.7. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició  (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 100, 200 i 400 m estils individual segons la Taula Catalana Màsters. Només nedadors que pertanyen al Club Natació 
Sant Feliu. (categoria general absoluta). 

 
 

VIII TROFEU DE MITJA DISTÀNCIA 
Estil lliure (200, 400 i 800 m lliures) - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
3.1. Els participants s´hauran d´inscriure prèviament a les proves de 200, 400 i 800 m lliures.  
3.2. Premi d´un Mini Lot amb productes nadalencs. 
3.3. Es premiarà distinguit per gènere. 
3.4. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 200, 400 i 800 m lliures segons la Taula Catalana Màsters. (categoria general absoluta). 
3.5. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 200, 400 i 800 m lliures segons la Taula Catalana Màsters. Només nedadors que pertanyen al Club Natació Sant Feliu. 
(categoria general absoluta). 
3.6. Només es tindran en compte per la premiació d´aquest trofeu els temps finals de les proves individuals,  
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TROFEU DE FONS 
Estil lliure (800 i 1500m lliures) - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
3.1. Els participants s´hauran d´inscriure prèviament a les proves de 800 i 1500m lliures.  
3.2. Premi d´un Mini Lot amb productes nadalencs. 
3.3. Es premiarà distinguit per gènere. 
3.4. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 800 ì 1500m lliures segons la Taula Catalana Màsters. (categoria general absoluta). 
3.5. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 800 ì 1500m lliures segons la Taula Catalana Màsters. Només nedadors que pertanyen al Club Natació Sant Feliu. 
(categoria general absoluta). 
3.6. Només es tindran en compte per la premiació d´aquest trofeu els temps finals de les proves individuals,  
 

TROFEU DE GRAN FONS 
Estil lliure (800, 1500 i 3000m lliures) - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
3.1. Els participants s´hauran d´inscriure prèviament a les proves de 800. 1500 i 3000m lliures.  
3.2. Premi d´un Mini Lot amb productes nadalencs. 
3.3. Es premiarà distinguit per gènere. 
3.4. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 800, 1500 i 3000m lliures segons la Taula Catalana Màsters. (categoria general absoluta). 
3.5. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 800, 1500 i 3000m lliures segons la Taula Catalana Màsters. Només nedadors que pertanyen al Club Natació Sant 
Feliu. (categoria general absoluta). 
3.6. Només es tindran en compte per la premiació d´aquest trofeu els temps finals de les proves individuals,  
 

V TROFEU DE FONS I ESTILS 
400 m lliures i 200 m estils individual - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 
4.1. El participant s´haurà d´inscriure en les proves de 200 m estils individual i 400 m lliures.  
4.2. Premi d´un Mini Lot amb productes nadalencs. 
4.3. Es premiarà distinguit per gènere. 
4.4. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 200 m estils individual i 800 m lliures segons la Taula Catalana Màsters. (categoria general absoluta). 
4.5. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en les 
proves de 200 m estils individual i 800 m lliures segons la Taula Catalana Màsters. Només nedadors que pertanyen al Club 
Natació Sant Feliu. (categoria general absoluta). 
 
Es perderà qualsevol opció de puntuació i premiació en el cas de no estar inscrit en alguna de les distàncies  que composen aquest 
trofeu, ser desqualificat, retirat, baixa, no presentat en alguna/nes prova/es o que el temps aconseguit en la prova de 800 m  lliures 
sigui considerat fora de control. 

 

VIII TROFEU NEDADOR COMPLERT - “SPRINT” 
inclou els 50 m de cada estil - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 

5.1. El participant s´haurà d´inscriure en totes les proves de 50 m.  
5.2. Premi d´un Mini Lot amb productes nadalencs. 
 5.3. Es premiarà distinguit per gènere. 
5.4. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en totes 
les proves de 50 m segons la Taula Catalana Màsters. (categoria general absoluta).  
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5.5. 1r i  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en totes 
les proves de 50 m segons la Taula Catalana Màsters. Només nedadors que pertanyen al Club Natació Sant Feliu. (categoria 
general absoluta). 
 
 

V TROFEU 1000 
inclou els 200 m de cada estil + 200 m estils individual - (CAT GENERAL ABSOLUTA) 

6.1. El participant s´haurà d´inscriure en totes les proves de 200 m.  
6.2. Premi d´un Mini Lot amb productes nadalencs. 
6.3. Es premiarà sense tenir en compte el gènere dels participants. 
6.4. 1r ó  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en totes 
les proves de 200 m segons la Taula Catalana Màsters. (categoria general absoluta).  
6.5. 1r ó  1ª nedador/a classificat/da de la competició (categoria general absoluta) segons la suma de punts aconseguits en totes 
les proves de 200 m segons la Taula Catalana Màsters. Només nedadors que pertanyen al Club Natació Sant Feliu. (categoria 
general absoluta). 
 
 
 
 
OBSEQUI PER ESTABLIR, IGUALAR O MILLORAR UN NOU RÈCORD 
1. S´entregarà una ampolla de cava a aquells/les participants que estableixin, igualin o millorin un nou rècord individual 
d´Europa (ER), Espanya (RE) ó Catalunya (RC) de la seva categoria, en qualsevol prova individual (temps intermig o final), en el 
decurs de la competició.  
En el cas d´igualar o millorar un rècord en una mateixa prova individual més d´un/a participant, només s´entregarà l´obsequi al/la 
participant que hagi assolit la millor marca al finalitzar totes les sèries que composen la prova.  
2. S´entregarà una ampolla de cava a aquells/es nedadors/es que estableixin, igualin o millorin un nou rècord individual del 
circuit (CIR).  
3. S´entregarà una ampolla de cava a aquells/es nedadors/es que estableixin, igualin o millorin un nou rècord individual del 
campionat (CR).  
Quan s´iguali o millori un rècord del campionat en una mateixa prova individual més d´un/a participant, només s´entregarà 
l´obsequi al/la participant que hagi assolit la millor marca al finalitzar totes les sèries que composen la prova.  

 
Els obsequis per igualar o millorar un nou rècord nomès podrán ser retirats durant la competició. Es farà una única crida per megafonía. 
L´obsequi per batre qualsevol rècord nomès podrá ser recollit per la persona que l´ha aconseguit. No es podrá delegar en cap altre persona. 

 
BAIXES I NO PRESENTATS 
Les baixes prèvies a la data de la competició en les proves de 400, 800, 1500m lliures, 200m papallona i 400m estils individual 
s´hauran de comunicar abans del 15 de desembre a les 20:00 h. Passat aquest termini o el mateix dia de la competició no es 
realitzaran més canvis encara que restin espaïs lliures ni es retornaran els  diners en concepte de drets d´inscripció. 
 
 

CANVIS 
Donats els problemas que creen els canvis el mateix dia de la competició en el programari de resultats, NO S´ACCEPTARAN 
canvis ni noves altes el mateix dia de la competició. 
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PROGRAMA DE PROVES  
1ª Sessió – Inici: (11h00min) 

1a Sessió -  17/12/2022, Matí 11h00 

Proves Nº sèries Observacions 
1 800m lliures mixtes  - sèrie 3  i 1 2 màxim 16 part. mixtes - 1  x carrer 

101 4x200m lliures 1 masc; fem i mixtes en una mateixa sèrie 

102 4x50m estils  1 masc; fem i mixtes en una mateixa sèrie 

103 4x100m lliures 1 masc; fem i mixtes en una mateixa sèrie 

1 800m lliures mixtes  - sèrie 2 1 màxim 8 part. mixtes - 1  x carrer 

104 4x50m lliures femení 1 masc i fem en una mateixa sèrie 

105 4x100m estils   1 masc; fem i mixtes en una mateixa sèrie 

 
Desprès de la prova de 3000m 
 

6 20m Papallona mixtes 1 1 sèrie addicional 
9 400m Estils individual mixtes 1 1 sèrie addicional 

 
 

NATACIÓ LLARGA DISTÀNCIA - PER INVITACIÓ 
1ª Sessió – Inici: (12h45min) 

1a Sessió -  17/12/2022, Matí 12h45 

Proves Nº sèries Observacions 
201 3000m Lliures mixtes   1 màxim 8 part. mixtes – 1 x carrer 

La prova de Llarga distància es nedarà després de la prova nº 108 (4x100m estils). 
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2ª Sessió – Inici: (15h20min) 

2a Sessió -  17/12/2022, Tarda 15h20 

Proves Nº sèries Observacions 
15 400m Lliures mixtes 3 màxim 32 part. mixtes 

màxim 32 part. mixtes 1 ó 2 ned. per carrer 
2 50m Braça masculí 7  
3 50m Braça femení 3  
4 100m Esquena masculí 2  
5 100m Esquena femení 2  
6 20m Papallona mixtes 2 sèrie 1 es nedarà pel matí 

7 50m Lliures masculí 11  
8 50m Lliures femení 7  
9 400m Estils individual mixtes 2 sèrie 1 es nedarà pel matí 

10 100m Braça masculí 3  
11 100m Braça femení 2  
12 200m Esquena mixtes 3  
13 100m Estils individual masculí 4  
14 100m Estils individual femení 2  
16 1500m Lliures mixtes 1 màxim 16 part. mixtes - 2 x carrer 

17 50m Papallona masculí 7  
18 50m Papallona femení 2  
19 100m Lliures masculí 9  
20 100m Lliures femení 4  
21 200m Braça mixtes 3  
22 50m Esquena masculí 5  
23 50m Esquena femení 3  
24 200m LLiures mixtes 9  
25 100m Papallona masculí 2  
26 100m Papallona femení 1  
27 200m Estils individual mixtes 4  

106 4x50m lliures mixtes 3  

 
 
 

RECLAMACIONS  
LLISTATS SORTIDA 
Els llistats oficials de sortida estaran disponibles el dia abans de la competició a l´apartat de màsters del web de la Federació 
Catalana de Natació (www.aquatics.cat).  
 

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/circuit/AMarrugatCNSF22-23 
 
Els delegats hauran d´indicar com a molt tard divendres 16 de desembre a les 18:00 hores els errors detectats a les llistes de 

sortida a través del e-mail natmastercnsf@gmail.com.  

 

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


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) 

ALTRES 
La participació en la competició suposa l´acceptació 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 designat per controlar el bon funcionament de la 
competició. 

 
El cronometratge de la competició será manual. Per  tal d´evitar problemes de temps recomanem que els tècnics o delegats dels 
clubs prenguin i anotin els temps dels pasos intermitjos i finals per si es necesari tenir-los en compte.  
Aquest sistema només  serà  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. 
 
Per qualsevulla consulta o aclariment us podem atendre al e-mail especificat en l´apartat d´inscripcions. 
 

ENTRENAMENTS PREVIS 
La organització no disposarà de carrers per entrenar el dia previ a la competició.  
 

DIRECCIÓ DE COMPETICIÓ 
- DIRECTOR DE COMPETICIÓ: A designar. 
 
El Club Natació Sant Feliu es reserva el dret d´admisió. 
 

Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es resoldran d´acord amb el reglament FINA 
vigent. 

 
 

Sant Feliu de Llobregat,  13 de Novembre  de 2022 
 


