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CAMPIONAT AUTONÒMIC INFANTIL D’HIVERN

VI TROFEU DISSENY SPORT
1. Data:

2 i 3 de febrer de 2019

2. Piscina:

Piscina del Pavelló Esperanza Lag d’ Elx
50 m – 8 carrers - Cronometratge OMEGA

3. Horari:

Dissabte:
Diumenge:

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

4. Programa de proves:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

1ª Jornada – 1ª sessió
400 estils fem.
1500 lliure masc.
100 papallona fem.
100 papallona masc.
200 esquena fem.
200 esquena masc.
4x100 lliure fem.
4x100 lliure masc.

1ª Jornada – 2ª sessió
09. 200 papallona fem.
10. 200 papallona masc.
11. 100 esquena fem.
12. 100 esquena masc.
13. 800 lliure fem.
14. 50 lliure masc.
15. 50 lliure fem.
16. 400 lliure masc.
17. 4x200 lliure fem.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2ª Jornada – 3ª sessió
200 estils masc.
200 estils fem.
100 lliure masc.
100 lliure fem.
800 lliure masc.
200 braça fem.
200 braça masc.
400 lliure fem.
4x200 lliure masc.

2ª Jornada – 4ª sessió
200 lliure masc.
200 lliure fem.
100 braça masc.
100 braça fem.
400 estils masc.
1500 lliure fem.
4x100 estils masc.
4x100 estils fem.

5. Categories:
Masculina
Femenina

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Infantils
2003 i 2004
2004 i 2005

6. Participació
- 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, sempre que tinga
acreditades les corresponents marques mínimes. Sense poder fer-ho en mes de DOS per
sessió.
 Per poder participar en la prova de 50 m lliure, hauran d’estar inscrits amb marca mínima en
una altra prova individual.
 En les proves de relleus, cada club podrà inscriure UN equip, sempre que tinga acreditada la
corresponent marca mínima, bé siga aconseguida en línia (aconseguida en la present
temporada) o per suma de temps individuals.
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7. Inscripcions
 Les inscripcions es presentaran en la Secretaria de la F.N.C.V., abans de les 17 hores del
dilluns 28 de gener 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.
8. Fórmula de Competició
- Totes les sèries s’organitzaran pel sistema contrarellotge.
- Les baixes hauran de comunicar-se per escrit com a mínim 30 minuts abans del
començament de la sessió.
- No s’admetran canvis.
- 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.
- Puntuaran com a màxim, dos nadadors per club, prova i categoria, sempre que referenden
o milloren la mínima corresponent.
- 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.
- Les puntuacions de les proves de relleus seran: 38, 32, 28, 26, 24,..., 4, 2.
9. Classificacions i premis
- Premis en material esportiu Disseny Sport als tres primers classificats de cada categoria
(masculina i femenina) segons punts graella FINA. Només es tindran en compte les proves
individuals.
- Hi haurà una classificació Infantil en cada prova individual i de relleus.
- Medalles als tres primers classificats per prova i categoria.
- Trofeus als tres primers clubs classificats, segons suma de punts, en la categoria femenina i
als tres primers de la masculina.
València, 22 de novembre de 2018

