AIGÜES OBERTES
Temporada 2011/2012
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IV CAMPIONAT DE CATALUNYA OPEN D’AIGÜES OBERTES
TEMPORADA 2011‐2012
DATES:

16 i 17 Juny 2012, 10:00 hores

LLOC:

Platges de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

CATEGORIA
Masculina
Absoluta
Totes les edats
Júnior
Nascuts el 1994 i 1995
Infantil‐(Youth)
Nascuts el 1996 i 1997
Adaptació de les edats segons L.E.N. (Congrés 2011)

Femenina
Totes les edats
Nascudes el 1994 i 1995
Nascudes el 1996 i 1997

INSCRIPCIÓ:
Æ Cada nedador podrà inscriure’s en totes les proves, sempre i quan acrediti les
marques mínimes exigides.
Æ Les inscripcions hauran d’estar a la Federació Catalana de Natació abans de les 12:00
hores del dimarts, 5 de juny de 2012.
Æ S’estableix com a drets d’inscripció una quota de 8,50 € pels esportistes de clubs
afiliats a la Federació Catalana de Natació.
Æ S’estableix una quota d’inscripció de 20 € pels esportistes de clubs afiliats d’altres
federacions territorials de natació.
Æ S’estableix una quota d’inscripció de 30 € pels esportistes de clubs afiliats a d’altres
federacions estatals adscrites a la FINA.
Æ Prova de 5 quilòmetres (categoria Infantil‐Youth):
Per fer la inscripció en aquesta prova els nedadors/es hauran d’acomplir la següent
marques mínimes en piscina de 25 metres de la temporada 2011/2012.

1500 metres
800 metres

Masculí
20:16.69

Femení
11:03.54

Æ Prova de 7,5 quilòmetres (categoria júnior)
Per fer la inscripció en aquesta prova els nedadors/es hauran d’acomplir al menys un
dels següents requisits:
¾ Haver participat i acabat una prova del calendari oficial internacional durant
l’any 2011 i en la temporada 2011/2012.
¾ Marques mínimes en piscina de 25 metres realitzades durant la temporada
11/12 inferiors a:
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800 metres

Circular nº. 6 ‐ Actualització 22‐05‐2012

Masculí
19:31.98

Femení
10:44.23

Æ Proves de 5 i 10 quilòmetres (categoria absoluta):
Per fer la inscripció en aquestes proves els nedadors/es hauran d’acomplir al menys un
de les següents requisits:
¾ Haver participat i acabat una prova de calendari oficial estatal i internacional
durant l’any 2011 de més de 5 quilòmetres.
¾ Marques mínimes realitzades en la Fase Territorial de la temporada 2010/2011
i/ó 2011/2012 inferiors a:

3000 metres

Masculí
36:30.00

Femení
38:45.00

¾ Haver acabat la prova de 5000 metres de la Fase Estatal de la temporada
2011/2012, amb un temps d’inscripció no superior a 5 minuts en 5000 metres
sobre el temps del primer nedador classificat/da de la prova tant en la categoria
masculina com en la categoria femenina.

PARTICIPACIÓ:
Æ Tots els nedadors/es participants hauran de tenir en vigor la llicència federativa per
la temporada 2011/2012, subscrita per un club afiliat a la FCN.
Æ Podran participar aquells nedadors que pertanyin a clubs o seleccions de fora de
Catalunya, sempre i quan acreditin la llicència de natació en vigor emesa per a la seva
federació.
Æ Cada Club podrà participar amb els nedadors/es que vulgui en les diferents
categories.
Æ És obligatori l’ús del casquet de bany que serà facilitat per la organització. A més tots
els participants seran marcats a l’espatlla, esquena i mans amb el número de dorsal
assignat.
Æ La FCN publicarà els llistats de participants en el seu web: www.natacio.cat:

LLISTAT NOMINAL PROVISIONAL
LLISTAT NOMINAL OFICIAL
LLISTAT DORSALS PARTICIPANTS

Data
8/06/2012
13/06/2012
14/06/2012

Æ S’acceptaran reclamacions sobre el llistat nominal provisional fins a les 20:00 hores
del dia 12 de juny de 2012.
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RMES DE CO
OMPETICIÓ::
NOR
5 i 7..5 QUILÒMETRES:
Æ Lees sortides de
d les provees de 5 i 7,5
5 quilòmetrres en la cattegoria massculina es donarà
d
a l’h
hora que marqui
m
l’orgganització. Per la cate
egoria fem
menina es d
donarà 5 minuts
m
desp
prés de la so
ortida de la prova mascculina.
10 QUILÒMETR
Q
ES:
Æ Laa sortida de
d la provaa de 10 quilòmetres en
e les cateegories tantt masculinaa com
femeenina es don
narà conjun
ntament a l’’hora previssta per l’orgganització.
PUNTTUACIÓ:
Æ Pu
untuació ind
dividual: 19
9, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1..
Æ En el cas dee temps igu
uals, es sum
maran els punts a repartir i es dividirà en
ntre el
nombre de nedaadors/es em
mpatats.
Æ Els nedadorss de les caategories jú
únior i infan
ntil “youth”” podran p
puntuar i obtenir
medalles en totes les categgories que participin.
p
Æ Hii haurà classsificació per clubs i cattegoria.
PREM
MIS:
Æ Obtindran
O
m
medalla
elss tres prim
mers classifiicats de caada prova i categoriaa tant
femeenina com masculina.
m
Æ Trrofeus als trres primers clubs catallans classificcats en cateegoria mascculina i fem
menina
per la suma de punts
p
de less tres categories
Æ Tot
T allò qu
ue no qued
di reflectit en aquestta normativva, regirà d
d’acord am
mb els
Reglaaments Esp
portius de Co
ompetició de
d la FCN.
PROG
GRAMA:
Dissabte 16 juny
Diumenge 17
7 juny

ABSOLUTT
10 quilòmettres
1
5 quilòmetrees C/R

JÚNIOR
7,,5 quilòmettres

INFA
ANTIL‐(Youtth)
5q
quilòmetress

