XVIII Torneig de Natació Castellvell del Camp 2018
“MILLOR NEDADOR/A”

COMPETICIÓ: dissabte 14 de juliol
CATEGORIES:
Promeses
Pre-benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil

2012
10 - 11
08 - 09
06 - 07
04 - 05
02 - 03
01+

25 metres per prova
25 metres per prova
25 metres per prova
50 metres per prova
50 metres per prova
50 metres per prova
50 metres per prova

Lliures
Lliures - Esquena
Lliures – Esquena - Braça
Lliures – Esquena - Braça
Lliures – Esquena - Braça
Lliures – Esquena – Braça
Lliures – Esquena - Braça

Masculí i Femení
Cada participant podrà escollir 2 proves. En la categoria prebenjamí és obligatori participar
en els dos estils per optar als premis. En la resta el crol serà obligatori per a tothom.
No hi haurà medalla per la classificació individual de cada prova.
CLASSIFICACIÓ: puntuaran els 7 primers classificats de cada categoria i prova.
10, 8, 6, 4, 3, 2, 1.
PREMIS: Trofeu al 1r Classificat i medalla al 2n, 3r, 4t, 5è, 6è i 7è classificat al sumar la
puntuació de les 2 proves. Estil lliure obligatori de la categoria pre-benjamí fins a la juvenil.
En cas d’empat a punts en la classificació final, el resultat de l’estil lliure desempatarà.
A la categoria promeses hi haurà medalles als tres primers classificats.
RELLEUS : no hi haurà medalles pels relleus. Els equips sumaran punts pels seus clubs a la
classificació final. Un nen/a només pot nedar un relleu.
categoria Promeses 4 x 25 lliures mixtes ( mínim 1 nen / a )
categoria Pre-benjamí - Benjamí 5 x 25 lliures mixtes ( mínim 1 nen / a )
categoria Aleví – Infantil 5 x 50 lliures mixtes ( mínim 1 nen / a )
categoria Cadet – Juvenil 4 x 50 estils mixtes ( mínim 1 nen / a )
Entrenaments: a partir de 9:30h

Inici de la competició: 10:00h

Important: no pot participar cap nen/a amb Llicència Federativa de Natació en aquesta
competició d’estiu.
Es prega adreçar les inscripcions dels nedadors com a màxim el dimecres 11 de juliol als
organitzadors. No s’acceptarà CAP INSCRIPCIÓ fora de termini.
Contacte:
Jordi Valls

669927878

Natació Castellvell del Camp

jvalls7@gmail.com
nataciocastellvelldelcamp@gmail.com

ORDRE DE PROVES:
1.- 25 m. esquena prebenjamí femení.

18.- 50 m. braça cadet > masculí.

2.- 25 m. esquena prebenjamí masculí.

19.- 25 m. lliures prebenjamí femení.

3.- 25 m. esquena benjamí femení.

20.- 25 m. lliures prebenjamí masculí.

4.- 25 m. esquena benjamí masculí.

21.- 25 m lliures benjamí femení.

5.- 50 m. esquena aleví femení.

22.- 25 m. lliures benjamí masculí.

6.- 50 m. esquena aleví masculí.

23.- 25 m. lliures aleví femení.

7.- 50 m. esquena infantil femení.

24.- 25 m. lliures aleví masculí.

8.- 50 m. esquena infantil masculí.

25.- 25 m. lliures infantil femení.

9.- 50 m. esquena cadet > femení.

26.- 25 m. lliures infantil masculí.

10.- 50 m. esquena cadet > masculí.

27.- 25 m. lliures cadet > femení.

11.- 25 m. braça benjamí femení.

28.- 25 m. lliures cadet > masculí.

12.- 25 m. braça benjamí masculí.

29.- 25 m. lliures promeses femení.

13.- 50 m. braça aleví femení.

30.- 25 m. lliures promeses masculí.

14.- 50 m. braça aleví masculí.

DESCANS X ESMORZAR

15.- 50 m. braça infantil femení.

31.- 4x25m. lliures mixtes promeses.

16.- 50 m. braça infantil masculí.

32.- 5x25m. lliures mixtes prebenjamí - benjamí.

17.- 50 m. braça cadet > femení.

33.- 5x50m. lliures mixtes aleví - infantil.
34.- 4x50m. estils mixtes cadet >.

En totes les proves només hi haurà una sortida. El nedador/a que realitzi una sortida anticipada li representarà
una penalització. En els relleus serà penalitzar l'equip que realitzi una sortida anticipada abans que el/la
company/a de l'equip, que està nedant, toqui la paret:



Prova de 25m. i relleus 4/5 x 25m 3".



Prova de 50m. i relleus 4/5 x 50m. 5".

XVIII Torneig de Natació Castellvell del Camp 2018
“MILLOR NEDADOR/A”

