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IV CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER
DE LLARGA DISTÀNCIA EN PISCINA

1. DATA: Dissabte 6 d’abril 2019

2. LLOC: Piscina Municipal de Castelló - 50 m - 10 carrers -

3. HORARI: Les proves començaran a les 16:00 hores.

El calfament a les 15:15 hores.

4. EDATS DE PARTICIPACIÓ:

20+ 20-24 anys (nascuts 1999-95) 65+ 65-69 anys (nascuts 1954-50)

25+ 25-29 anys (nascuts 1994-90) 70+ 70-74 anys (nascuts 1949-45)
30+ 30-34 anys (nascuts 1989-85) 75+ 75-79 anys (nascuts 1944-40)

35+ 35-39 anys (nascuts 1984-80) 80+ 80-94 anys (nascuts 1939-35)
40+ 40-44 anys (nascuts 1979-75) 85+ 85-89 anys (nascuts 1934-30)

45+ 45-49 anys (nascuts 1974-70) 90+ 90-94 anys (nascuts 1929-25)
50+ 50-54 anys (nascuts 1969-65) 95+ 95-99 anys (nascuts 1924-20)

55+ 55-59 anys (nascuts 1964-60) Més de 100 anys (nascuts 1919 i anteriors)
60+ 60-64 anys (nascuts 1959-55)

* L’edat s’entén complida al 31 de desembre de 2019

5. PROGRAMA: 1. 3000 m lliure mixt

6. PARTICIPACIÓ:

- Per  a  la  inclusió  dels  nadadors  en  aquestes  classificacions  els  esportistes  hauran  d’estar  en
possessió de la corresponent llicència territorial en vigor per a la present temporada.

- Cada club podrà inscriure quants nadadors desitge.

- Tots els nadadors que vulguen participar, hauran de realitzar la inscripció amb la millor marca de
1500 metres lliure aconseguida des de l’1 d’octubre de 2017. S’admetran marques en piscina de 25
i 50 metres.
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- La participació estarà limitada a 80 nadadors repartits de la següent manera en cadascuna de les
categories:

Nº
part.

20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 95+ 100+

Mas 2 6 4 7 8 10 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Fem 2 6 3 2 2 3 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

* Càlcul  proporcional en funció de la inscripció d’edicions anteriors.

- Podran participar els nadadors amb les millors marques d’inscripció rebudes segons el límit establit
per a cada categoria. Encara que s’assegurarà, almenys, la participació de les tres persones amb
millors marques d’inscripció per cada categoria.

- En el cas de no ocupar-se totes les places, aquestes es repartiran (d’una en una) entre la resta de
categories començant per la categoria 100+. 

- En cas de no ocupar-se totes les places disponibles per a la competició, s’estudiarà la inclusió de
participants  sense marca  acreditada,  segons els  buits  de cada categoria.  Per  a  la  seua possible
inclusió es realitzarà una estimació del temps en 1500 metres lliure. L’assignació del carrer quedarà
a criteri de l’organització.

7. INSCRIPCIÓ:

- Les  inscripcions es realitzen a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN. Enviant el llistat
en PDF per e-mail a l’adreça federacion@fncv.es

- El  termini  termina  a  les  12:00  hores  del  dimartes  día  26  de  març  de  2019,  no  acceptant-se
inscripcions posteriors  a les rebudes en aquesta data i hora.

- La quota d’inscripció per als clubs afiliats en la Comunitat Valenciana és de 5 euros, i de 10 euros
per a la resta.

- El pagament s’ingressarà en el compte de CAJAMAR nombre ES69 3058 2348 41 2720008796,
indicant en el concepte el nom del club. El comprovant de l’ingrés s’adjuntarà a les inscripcions. 

8. FÓRMULA DE COMPETICIÓ

- Se confeccionaran un màxim de quatre sèries pel sistema contrarellotge.

- Cada sèrie estarà composta per 20 nadadors (2 nadadors en cada carrer). 

- Per a una major agilitat en la competició, el jutge àrbitre pararà a aquells competidors que després
d’acabar el primer nadador i observe clarament que sobrepassaran el temps d’1 hora i 30 minuts en
els 3000 m (3 minuts cada 100 m, o 15 minuts cada 500m de mitjana). 

- Quan així ho considere, el jutge àrbitre podrà detindre a aquells nadadors en aquells casos que
estime  que  el  temps  que  es  realitzarà  tindrà  un  desfasament  significatiu  respecte  al  temps  d’
inscripció. 

- Als “no presentats” en la prova, sense haver sigut comunicat prèviament pel club, els serà aplicada
una sanció de 10 euros.

mailto:federacion@fncv.es
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9. PUNTUACIÓ I PREMIS:

- Puntuaran com a màxim, dos nadadors per club, categoria i sexe.

- Les puntuacions de les proves individuals seran: 19, 16, 14, 13, 12,..., 2, 1.

- S’atorgarà una puntuació addicional per a aquells/es nadadors/es que batan un rècord en les proves
individuals, que se sumarà a la puntuació per equip:

Rècord d’Espanya ....................30 Punts

Rècord Autonòmic ….............15 Punts

Aquestes puntuacions addicionals no són acumulables entre si.

- Hi haurà una classificació per a cada categoria i sexe.

- Hi haurà una classificació amb la suma total de punts obtinguda en cada categoria.

- Medalles als tres primers per categoria i sexe.

- Es realitzarà un lliurament de medalles en acabar la segona sèrie. I una altra en finalitzar. S’avisarà
amb antelació quals seran les categories corresponents a cada lliurament.

- Trofeus als tres primers clubs de la classificació total.

València, 20 de febrer de 2019


