
 
 

 

VII TROFEU OPEN MARCELINO 
FUSTER 

 
FECHA: 05 de Juny 2021 

HORARI: Tarde- 15:30 escalfament – 17:00 inici 

competició. 

LLOC: Piscina Servol Vinaròs– 25 metros MANUAL– 6 

carrers 

ORGANITZA: Club Natació Vinaròs. 

 
Única Sessió. 

Dissabte(tarde). 
 

1. 200 Estils F 
2. 200 Estils M 
3. 100 Esquena F 
4. 100 Esquena M 
5. 100 Lliures F 
6. 100 Lliures M 
7. 100 Papallona F 
8. 100 Papallona M 

9. 100 Braça F 

10. 100 Braça M 
11. 4x100 Estils F 

12. 4x100 Estils M 



 

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ: 

 
La participació dels diferents clubs serà OBERTA. 

 

La participació estarà oberta a tots els nedadors de 

categoria Aleví i categoria infantil (en la categoria 

infantil només competiran les xiques del 2008) dels 

Clubs que tinguen llicència federativa en vigor per la 

temporada 2020/2021. 
 

Per a participar es deurà enviar un correu, prèviament al 

fitxer d’inscripcions, a la direcció: dalicante@fncv.es, 

indicant el nombre aproximat de nedadors que prendran 
part en el trofeu-open. Atenen les sol·licituds per ordre de 

recepció, fins completar les 120 inscripcions. Data límit per 

inscriure nedadadors abans del 31 DE MAIG. 
 

Les inscripcions una vegada acceptades, es realitzaran per 
el programa LEVARDE de la RFEN. 

 
Els nedadors alevins (MASC-07/08; FEM-09/10) i 
nadadoras del 2008, podran inscriure’s en un màxim de dos 

proves, més la de relleus. 

Obligatòriament hauran de nedar 200 estils i una prova de 

100 a escollir. 
 

Cada club podrà inscriure tres equips de relleus, podent 

inscriure una nedadora en cada relleu del 2008 com a 
màxim. Sols puntuara el millor equip classificat de cada 

club. 
 

El Club Natació Vinaròs, organitzador de la competició, es 

reserva el dret d’ incloure nedadors del CN Vinaròs, encara 

que no estiguen entre els millors temps, augmentant fins 

mailto:dalicante@fncv.es,


una sèrie les proves de la competició. 

S’efectuarà sortida única. 

Totes las proves es nedaran contrarellotge. Els nedadors 
deuran esperar a l’aigua, a que es done la sortida de la 

següent sèrie, excepte en les proves d’esquena. 

Hi haurà una classificació individual per a les medalles i 

una conjunta per a la Copa Marcelino Fuster. 
 

L’organització es reserva el dret a modificar les presents 

normes, amb previ avís als clubs participants i a la 

Federació Valenciana de Natació. 

 

Les normes no contemplades en aquesta circular, es 
regiran pel reglament de la RFEN i el de la FINA. 

 
 
 

BAIXES: 
 

Les baixes deuran comunicar-se MITJA HORA ABANS 
DEL COMENÇAMENT DE LA COMPETICIÓ. 

 

Els nedadors que estiguen inscrits en una prova, i no 
participen en ella i no hagen estat donats de baixa, seran 
considerats NO PRESENTATS, i no podran participar en 
cap altra prova de la sessió. 

 
No es permet la inscripció de nous nedadors que no figuren 

en les relacions de series a nedar, però si cobrir les 

possibles baixes produïdes en un club per un altre nedador 

del mateix club. 



PUNTUACIÓ: 

 
En les proves individuals només puntuaran els dos millors 

nedadors de cada club, tant masculins com femenins, de la 
següent manera: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10,… i així 
successivament fins 1 punt. Per a les proves de relleus es 
duplicarà la puntuació de les proves individuals. 

 

PREMIS: 
 

Hi hauran medalles per als tres primers classificats tan 
masculins com femenins a les proves de 100m, medalles 
per als tres primers equips classificats a la prova de relleus. 

 

S’entregarà el Trofeu de la V Trofeu Marcelino Fuster al 

millor nedador i nedadora de la prova de 200 estils 
individual i medalla al segon i tercer classificat. 

 
Es donarà Trofeu al millor Club per classificació conjunta, 

sumant els punts de tots els seus nedadors. 

 
A la categoria infantil se’ls puntuara de la mateixa manera 

que a la categoria aleví, encara que la classificació serà 
nomes per ha aquesta categoria. 

 
 

DESPESES: 

 
Les despeses d’arbitratge correran a càrrec de tots els 

clubs participants. 

 
La competició es dura a terme en les mesures que 

marquen les autoritats sanitàries i la FNCV per la COVID- 

19. 

 
 

CLUB NATACIÓ VINARÒS 


