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CAMPIONATS AUTONÒMICS JÚNIOR I ABSOLUT D´HIVERN
1. DATA:

2 i 3 de març de 2019

2. LLOC:

Piscina Municipal de Castelló
50 m - 10 carrers. Cronometratge electrònic Omega Ares-21

3. HORARI:

Dissabte:
Diumenge:

10:30 h. i 17:30 h.
10:00 h. i 17:00 h.

4. PROGRAMA:
1ª Jornada – 1ª sessió
01. 50 Lliure masc.
02. 50 Papallona fem.*
03. 200 Papallona masc.
04. 200 Lliure fem.
05. 100 Esquena masc.
06. 100 Braça fem.
07. 200 Estils masc.
08. 400 Estils fem.
09. 800 Lliure masc.
10. 4x100 Lliure fem.
11. 4x100 Lliure masc.

1ª Jornada – 2ª sessió
12. 4x50 Estils masc.*
13. 4x50 Estils fem.*
14. 1500 Lliure masc.
15. 400 Lliure fem.
16. 100 Lliure masc.
17. 100 Papallona fem.
18. 200 Esquena masc.
19. 200 Braça fem.
20. 50 Braça masc.*
21. 50 Esquena fem.*
22. 4x200 Lliure masc.

2ª Jornada – 3ª sessió
23. 4x50 Lliure fem.*
24. 4x50 Lliure masc.*
25. 800 Lliure fem.
26. 400 Lliure masc.
27. 100 Esquena fem.
27. 100 Papallona masc.
29. 200 Papallona fem.
30. 200 Braça masc.
31. 50 Lliure fem.
32. 50 Esquena masc.*
33. 4x200 Lliure fem.

2ª Jornada – 4ª sessió
34. 50 Braça fem.*
35. 50 Papallona masc.*
36. 200 Esquena fem.
37. 200 Lliure masc.
38. 100 Lliure fem.
39. 100 Braça masc.
40. 200 Estils fem.
41. 400 Estils masc.
42. 1500 Lliure fem.
43. 4x100 Estils masc.
44. 4x100 Estils fem.
* només categoria absoluta

5. CATEGORIES:
Masculins:
Femenins:

JÚNIOR
2001 i 2002
2002 i 2003

ABSOLUTA
2004 i majors.
2005 i majors.

6. INSCRIPCIONS:
 El campionat és de caràcter obert en la categoria Absoluta. Veure condicions en normativa adjunta.
 Per poder participar serà IMPRESCINDIBLE estar en possessió de la LLICÈNCIA TERRITORIAL
corresponent a la present temporada.
 Un nadador pot inscriure’s en un màxim de QUATRE proves individuals en el total de la
competició, independentment de les categories en les quals participe, sempre que tinga acreditades
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les corresponents marques mínimes. Sense poder fer-ho en més de DOS per sessió. Les mínimes de
la categoria Absoluta Jove només s’apliquen a l’efecte d’ inscripció.
Per a poder inscriure’s en la prova de 50 m lliure, els nadadors de categoria júnior, hauran
d’acreditar una marca mínima en una altra distancia en prova individual que no siga de 50 metres.
En les proves de relleus, cada club podrà inscriure UN equip de categoria ABSOLUTA i altre de
categoria JÚNIOR, sempre que tinguen acreditada la corresponent marca mínima, bé siga
aconseguida en la prova o per suma de temps acreditats.
Les inscripcions es presentaran en la Secretaria de la F.N.C.V., abans de les 17 hores del dilluns 25
de febrer de 2019.
Serà obligatori presentar l’acta que acredite una marca mínima, sempre que la prova s’haja realitzat
fora del territori de la Comunitat Valenciana, a excepció dels Campionats d’Espanya.

7. FÓRMULA DE COMPETICIÓ:
- Sèries contrarellotge segons marca acreditada des de data (ver graelles de mínimes).
- Amb un màxim de dos nadadors pertanyents a clubs no adscrits a la F.N.C.V. per sèrie.
- En les proves de relleus, quan siga possible, es separarà una sèrie amb les (huit) millors marques
acreditades corresponents als equips inscrits en categoria Júnior.
- Puntuaran com a màxim, dos nadadors per club, prova i categoria, sempre que referenden o milloren
la mínima corresponent a cada categoria (i edat, en el cas dels júnior), Absoluta i Júnior. Els
nadadors júnior, a més de puntuar en la seua categoria, també ho faran en l’absoluta si realitzaren
una marca igual o inferior a la mínima d’aquesta categoria.
- Les puntuacions de les proves individuals seran: 19, 16, 14, 13, 12,..., 2, 1.
- Puntuaran tots els equips de relleus que referenden o milloren la mínima corresponent a cada prova.
Els equips júnior, a més de puntuar en la seua categoria, també ho podran fer en l’absoluta si
realitzaren una marca igual o inferior a la mínima d’aquesta categoria, encara que només podrà
puntuar (o optar a medalla) en cas que no haja participat el seu equip de categoria absoluta.
- Les puntuacions de les proves de relleus seran: 38, 32, 28, 26, 24,..., 4, 2.
- Es podran realitzar substitucions per escrit FINS mitja hora abans del començament de cada sessió
prèvia baixa corresponent, justificant la marca mínima i per un altre del mateix club que no cause
baixa en una altra prova.
8. CLASSIFICACIONS I PREMIS:
-

Hi haurà una classificació Absoluta en cada prova individual i de relleus.

-

Hi haurà una classificació Júnior en cada prova individual i de relleus.

-

Medalles als tres primers classificats segons prova i categoria.

-

Hi haurà classificació Absoluta per clubs, masculina i una altra femenina.

-

Trofeus als tres primers clubs de la categoria Absoluta MASCULINA.

-

Trofeus als tres primers clubs de la categoria Absoluta FEMENINA.

-

Hi haurà classificació Júnior per clubs, masculina i una altra femenina.

-

Trofeu als tres primers clubs de la categoria Júnior MASCULINA.
Trofeu als tres primers clubs de la categoria Júnior FEMENINA.
València, 3 de desembre de 2018.
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CONTROL FEDERATIU
INFANTIL
Coincideix amb el Campionat Autonòmic Absolut

DATES:

2 i 3 de març de 2019.

SEU:

Castelló, 50 metres i cronometratge electrònic.

HORARI:

El mateix que el del campionat absolut.

ORDRE DE PROVES:
El mateix del campionat absolut.
PARTICIPACIÓ:
Nadadors amb marques pròximes a les mínimes del Campionat d’Espanya
Infantil d’Estiu P50 (a 0,5 segons per cada 100 m). S’estudiarà la inclusió de
nadadors amb marques superiors (fins a un màxim de 1,5 segons per cada
100 m), sempre que no afecte la duració de les proves (per a aquests casos,
els clubs hauran de cridar a la federació per confirmar la seua inclusió).
INSCRIPCIONS:
Mitjançant correu electrònic, indicant les dades del nadador, les proves i les
seues marques; que haurà de remetre’s a l’adreça federacion@fncv.es abans
de les 17 hores del dilluns 25 de febrer de 2019.
València, 3 de desembre de 2018

