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III TROFEU D’HIVERN DE CLUBS D’ESTIU
1. Data:

24 de març de 2019

2. Piscina:

Piscina del Poliesportiu Municipal de Natzaret (Valencia)
25 m – 8 carrers – Cronometratge manual

3. Horari:

Diumenge: 17:00 hores (una hora abans l’escalfament)

4. Programes de proves:
01. 25 m esquena femení prebenjamí
02. 25 m esquena masculí prebenjamí
03. 50 m esquena femení benjamí
04. 50 m esquena masculí benjamí
05. 50 m esquena femení aleví
06. 50 m esquena masculí aleví
07. 50 m esquena femení infantil
08. 50 m esquena masculí infantil
09. 50 m esquena femení sènior
10. 50 m esquena masculí sènior
11. 25 m braça femení prebenjamí
12. 25 m braça masculí prebenjamí
13. 50 m braça femení benjamí
14. 50 m braça masculí benjamí
15. 50 m braça femení aleví
16. 50 m braça masculí aleví
17. 50 m braça femení infantil
18. 50 m braça masculí infantil
19. 50 m braça femení sènior
20. 50 m braça masculí sènior
21. 25 m lliure femení prebenjamí
22. 25 m lliure masculí prebenjamí
23. 50 m lliure femení benjamí
24. 50 m lliure masculí benjamí
25. 50 m lliure femení aleví
26. 50 m lliure masculí aleví

Sessió única
27. 50 m lliure femení infantil
28. 50 m lliure masculí infantil
29. 50 m lliure femení sènior
30. 50 m lliure masculí sènior
31. 25 m papallona femení prebenjamí
32. 25 m papallona masculí prebenjamí
33. 50 m papallona femení benjamí
34. 50 m papallona masculí benjamí
35. 50 m papallona femení aleví
36. 50 m papallona masculí aleví
37. 50 m papallona femení infantil
38. 50 m papallona masculí infantil
39. 50 m papallona femení sènior
40. 50 m papallona masculí sènior
41. 4x25 m lliure femení prebenjamí
42. 4x25 m lliure masculí prebenjamí
43. 4x50 m lliure femení benjamí
44. 4x50 m lliure masculí benjamí
45. 4x50 m lliure femení aleví
46. 4x50 m lliure masculí aleví
47. 4x50 m lliure femení infantil
48. 4x50 m lliure masculí infantil
49. 4x50 m lliure femení sènior
50. 4x50 m lliure masculí sènior

5. Categories:
Prebenjamí:
Benjamí:
Aleví:
Infantil:
Senior:

Masculí
2009, 2010 i 2011
2007, 2008
2005 i 2006
2003 i 2004
2002 i majors

Femení
2010 i 2011
2008 i 2009
2006 i 2007
2004 y 2005
2003 i majors
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6. Participació:
-

Podran participar exclusivament els clubs que tenen la seua major activitat a l’estiu.

-

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

-

Cada club podrà presentar tants nadadors com desitge.

-

Fins a un màxim total de 500 inscripcions. Els clubs hauran de comprovar si han entrat totes les
seues inscripcions, una vegada publicades en la web.

-

Les despeses d’arbitratge seran compartides pels clubs participants, segons normativa general
F.N.C.V.

7. Inscripcions:
-

Cada nadador podrà ser inscrit com a màxim en dues proves individuals.

-

Cada club podrà inscriure fins a dos equips de relleus per prova.

-

Les inscripcions es realitzaran a través de la plataforma LEVERADE, abans de les 10:00 hores
del divendres de la setmana anterior a la celebració del trofeu.

8. Fórmula de Competició
- Totes les sèries s’ organitzaran pel sistema contrarellotge.
- En les proves de relleus, es podrà completar l’equip amb nadadors de categories inferiors.
9. Baixes i canvis
- Hauran de comunicar-se com a mínim 30 minuts abans del començament de la sessió.
-

No s’admetran canvis.

-

S’admetran substitucions, prèvia baixa del nadador i per un altre del mateix club que no cause
baixa en una altra prova.

10. Sistema de puntuació.
-

En les proves individuals puntuaran els nadadors inclosos en cada classificació de la següent
manera: 19, 16, 14, 13, 12, ... i així successivament fins a 1 punt. En el supòsit del club que
tinga classificats més de dos nadadors en la mateixa prova només puntuarà amb els dos primers.
Els situats després, és a dir 3r, 4r, 5é, etc. , no seran computats, corrent-se la seua puntuació al
següent en la classificació que no siga d’aqueix mateix club.

-

Per a les proves de relleus es duplicarà la puntuació de les proves individuals. En el supòsit del
club que tinga classificat més d’un equip de relleus en la mateixa prova només puntuarà el
primer. Els situats després no seran computats, corrent-se la seua puntuació al següent en la
classificació que no siga d’aqueix mateix club.

-

En cas d’ igualtat de temps, i sempre que tinguen dret a puntuar, se sumaran els punts a repartir
i es dividiran entre el nombre de nadadors empatats. El resultat d’aquesta operació atorgarà el
nombre de punts que s’ adjudicarà a cada nadador. De manera similar es procedirà en el cas que
els empatats foren equips de relleus de diferents clubs.
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11. Classificacions finals per club.
-

Cinc masculines i cinc femenines, segons categories. Resultat de la suma dels punts obtinguts en
cada prova.

-

I una categoria total, resultat de la suma de punts de les deu categories.

-

En cas d’empat en la classificació es resoldrà la igualtat a favor del club que tinga major número
de primers llocs. Si persistira aqueixa igualtat, resoldrà el major número de segons llocs, tercers,
etc.
València, 13 de desembre de 2018

