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IX CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER

1. DATA: 1 i 2 de juny de 2019

2. LLOC: Piscina Poliesportiu Municipal de Sedaví
50 m - 8 carrers. Cronometratge electrònic Ares-21

3. HORARI: Dissabte: 09:30 h – 17:00 h.
Diumenge: 09:30 h

* Els horaris es podran ajustar en funció de les inscripcions

4. PROGRAMA:

1a sessió (dissabte matí) 2a sessió (dissabte de vesprada)
  1. 4x100 Lliure Masculí 14. 4x100 Estils Mixt
  2. 4x100 Lliure Femení 15. 400 m Lliure Femení
  3. 200 m Estils Masculí 16. 400 m Estils Masculí 
  4. 100 m Braça Femení 17. 50 m Esquena Femení 
  5. 100 m Lliure Masculí 18. 50 m Papallona Masculí
  6. 100 m Esquena Femení 19. 50 m Braça Femení
  7. 200 m Papallona Masculí 20. 200 m Lliure Masculí
  8. 200 m Lliure Femení 21. 200 m Papallona Femení
  9. 50 m Braça Masculí 22. 100 m Esquena Masculí
10. 50 m Papallona Femení 23. 100 m Lliure Femení
11. 50 m Esquena Masculí 24. 100 m Braça Masculí
12. 400 m Estils Femení 25. 200 m Estils Femení
13. 400 m Lliure Masculí 26. 4x100 Lliure Mixt

3a sessió (diumenge matí)
27. 4x100 Estils Femení 33. 200 m Esquena Femení
28. 4x100 Estils Masculí 34. 200 m Esquena Masculí
29. 50 m Lliure Femení 35. 100 m Papallona Femení 
30. 50 m Lliure Masculí 36. 100 m Papallona Masculí
31. 200 m Braça Femení 37. 800 m Lliure Mixt
32. 200 m Braça Masculí

5. CATEGORIES:
Premàster Categories Màster (Cada 5 anys)

Masculí 95-99 94 i majors
Femení 95-99 94 i majors

6. INSCRIPCIONS:

 Per a  poder participar serà imprescindible estar en possessió de la LLICÈNCIA TERRITORIAL
MÀSTER corresponent a la present temporada.

 Un nadador pot inscriure’s en un màxim de TRES proves individuals. Sense poder fer-ho en més
de DOS per sessió.

 La quota d’inscripció és d’1 euro per a cada prova individual i de 2 euros per cada equip i prova
de  relleus.  Per  als  clubs  afiliats  fora  de  la  Comunitat  Valenciana,  la  quota  per  a  proves
individuals serà de 4,80 euros i de 9,60 per a les de relleus.

 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. 
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 Les inscripcions es realitzaran a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN, havent d’
enviar l’arxiu PDF de les inscripcions generat per l’aplicació a  federacion@fncv.es abans de
les 12 hores del dimarts 21 de maig de 2019.

 Podran  participar  tots  aquells  nadadors  amb  marca  acreditada  vàlida  des  de  l’1  de
septembre de 2016. No s’admetran inscripcions sense marca acreditada.

8. PROVES DE RELLEUS:

- Els  clubs  realitzaran  les  inscripcions  d’equips  de  relleus  indicant  la  categoria  en  la  qual
participen.  Posteriorment no s’admetran canvis de categoria. Podent participar un sol equip
per club i categoria.

-  Hi haurà 7 categories i la Premàster, reglades segons la normativa general màster de la R.F.E.N.

- Cada nadador només podrà formar part d’un equip de relleus en cada prova de relleus.
- Els nadadors de la categoria Premàster  només podran participar en els relleus de la categoria

Premàster (+80 anys).

- Podran participar tots aquells equips amb marca acreditada (bé en línea o per suma de
marques individuals) vàlida des de l’1 de septembre de 2016. No s’admetran inscripcions
sense marca acreditada.

7. FÓRMULA DE COMPETICIÓ:

- Sèries contrarellotge segons marques d’inscripció.
- En les proves de 400 i 800 m lliure es podrà nadar amb dos nadadors per carrer.

- Puntuaran com a màxim, dos nadadors per club, prova i categoria.
- Les puntuacions de les proves individuals seran: 19, 16, 14, 13, 12,..., 2, 1.

- Les puntuacions de les proves de relleus seran: 38, 32, 28, 26, 24,..., 4, 2.
- Es podran realitzar substitucions per escrit FINS a mitja hora abans del començament de cada

sessió prèvia baixa corresponent per altre del mateix club que no cause baixa en una altra prova.

8. RESULTATS EN EL MARCADOR ELECTRÒNIC

- A  causa  de  tocs  defectuosos,  possibles  fallades,  desqualificacions,  etc.  Els  resultats  que
apareguen en el marcador, no podran considerar-se en cap cas oficials, fins que el Jutge Àrbitre
haja donat el vistiplau.

- Els nadadors EVITARAN PUJAR PER DAMUNT DE LES PLAQUES, abandonant la pileta per
les escales laterals com més prompte millor.

9. CLASSIFICACIONS I PREMIS:

- Hi haurà una classificació per categories en cada prova individual i de relleus.
- Medalles als tres primers classificats segons prova i categoria.

- Hi haurà una classificació per clubs total conjunta. Resultat de la suma de punts aconseguits en
cada prova i categoria.

- Trofeus als tres primers clubs (només per a adscrits en la Comunitat Valenciana) de la categoria
total conjunta (que inclourà els relleus mixtos).

València, 18 d’abril de 2019
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