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1    . Dades de la competició

2    . Piscina

La competició se celebrarà a les instal·la-
cions del CN Granollers, C/Lluís Companys 
8, Granollers.

La piscina de competició és coberta, de 
25m amb 8 carrers.

Hi haurà la possibilitat de suavitzar i escal-
far a la piscina de 50m descoberta i clima-
titzada, s’habilitaran 2 carrers.

30 abril 2016 25M, 8 CARRERS

16:00 MANUAL

DATA PISCINA

HORA CRONOMETRATGE

PISCINA CN GRANOLLERS 
C/LLUÍS COMPANYS, 8 
GRANOLLERS.

LLOC

natacio@aquamasters.cat

E-MAIL INSCRIPCIONS



3    . Programa competició

1. 400M LLIURES MIXTES

9. 50M PAPALLONA FEM.

5. 100M BRAÇA MASC.

13. 200M BRAÇA MIXTES

15. 50M ESQUENA FEM.

3. 50M LLIURES MASC.

11. 100M LLIURES FEM.

7. 200M ESQUENA MIXTES

2. 200M PAPALLONA MIXTES

10. 100M LLIURES MASC.

6. 100M BRAÇA FEM.

14. 50M ESQUENA MASC.

4. 50M LLIURES FEM.

12. 200M ESTILS MIXTES

8. 50M PAPALLONA MASC. 23. 100M ESQUENA FEM.

19. 200M LLIURES MIXTES

27. 4X50M ESTILS FEM.

17. 100M PAPALLONA MASC.

25. 100M ESTILS FEM.

21. 50M BRAÇA FEM.

29. RELLEUS INTERCLUBS

16. 50M APNEA MIXTES

24. 100M ESTILS MASC.

20. 50M BRAÇA MASC.

28. 4X50M LLIURES MIXTES

30. 50 M. LLIURES VINTAGE

18. 100M PAPALLONA FEM.

26. 4X50M ESTILS MASC.

22. 100M ESQUENA MASC.

DISSABTE 30 abril 16:00



4    . Categoria d’edats
L’edat de cada nedador s’entendrà a 31 de desembre de 2016.

PROVES INDIVIDUALS:

EDAT ANYCATEGORIA

65-69 1951-47+65 

75-79 1941-47+75

85-89 1931-27+85

95-99 1921-17+95

70-74 1946-42+70

80-84 1936-32+80

90-94 1926-22+90

60-64 1916-+100

EDAT ANYCATEGORIA

25-29 1991-87+25 

35-39 1981-77+35

45-49 1971-67+45

55-59 1961-57+55

30-34 1986-82+30

40-44 1976-72+40

50-54 1966-62+50

60-64 1956-52+60

20-24 1996-92PRE-MÀSTER.

PROVES DE RELLEUS:

100-119

EDATCATEGORIA

100-119+100 

160-199+160

120-159+120

80-99PRE-MÀSTER.
100-119

EDATCATEGORIA

240-279+240

320-359+320

280-319+280

200-239+200



5    . Participació proves individuals

Hi podran participar tots aquells nedadors  i totes aquelles nedadores que tinguin 
llicència territorial en vigor amb la federació territorial a la que pertanyi el seu club. 

És permesa la participació amb llicència d’un dia.

També hi podran participar els nedadors estrangers amb llicència vigent a la seva 
corresponent federació.

Cada nedador podrà participar en totes les proves individuals que vulgui. 

6    . Relleus

Un mateix nedador no podrà participar en dos equips de relleus de la mateixa pro-
va encara que siguin de categories diferents.

Els nedadors de la categoria pre-màster només podran participar en relleus de la 
categoria pre-màster (80-99 anys).

Els nedadors majors de 24 anys podran participar en relleus de categoria pre-màs-
ter sempre i quan la suma de les edats dels quatre components del relleu no superi 
els 99 anys.

Els equips de les proves de relleus mixtes estaran formats per 2 homes i 2 dones.

Els clubs hauran d’enviar, juntament amb la inscripció, la composició dels equips 
de relleus.

Es podran fer canvis en l’ordre dels relleus fins a 15 minuts abans del començament 
de cada sessió.



7    . Proves especials de caràcter lúdic

Incorporem al programa de competició una sèrie de proves fora de concurs i gra-
tuïtes on tothom està convidat a participar-hi.

50m Apnea: 

Es tracta de fer 50m sota l’aigua seguits, sense sortir a respirar i estil totalment lliu-
re. Aquesta prova es disputarà enmig de la competició. El guanyador de la prova 
rebrà un obsequi que desvetllarem durant el decurs de la competició.

Els clubs podran inscriure als nedadors a aquesta prova fent servir el full Excel  
adjunt a la normativa.

Relleus interclubs:

Es podran confeccionar relleus interclubs, aquests relleus es nedaran al final de la 
sessió un cop hagi acabat la darrera sèrie del 4x50 lliures mixtes.

La composició d’aquests relleus es farà durant el decurs de la competició, els re-
lleus són gratuïts i tothom està convidat a participar-hi. 

Els nedadors que vulguin formar part d’aquests relleus només hauran d’adreçar-se 
a la secretaria de competició i donar el seu nom. Un cop acabi el darrer relleu del 
programa, es notificarà als nedadors la composició i ordre dels relleus interclubs.

Si alguns nedadors de diferents clubs tenen clar que els agradaria formar un relleu 
interclub conjunt ho poden notificar i es prendrà nota de cara a que aquella serà la 
composició que es llençarà.

S’intentarà que tothom que s’apunti als relleus interclubs hi nedi, de manera que els 
relleus i la seva composició podria ser força diferent a la tradicional.

Al ser uns relleus fora de concurs, les marques aconseguides no seran homologa-
des.

50m Lliures vintage

Tots aquells nedadors que encara tinguin en possessió algun banyador anterior a 
2010 de poliuretà  (aquells famosos banyadors de cos sencer de la marca Jaked, 
Arena, Blue-seventy, Speedo LZR, etc., tots aquests banyadors que ja estan prohi-
bits i amb els quals es van aconseguir marques estratosfèriques) tindran la possi-
bilitat de tornar a fer-lo servir en aquesta prova. 
Es tractarà de fer 50m lliures amb un banyador que estigui totalment prohibit , de 
manera que quedarien exclosos de nedar aquesta prova qualsevol nedador que es 
presentés amb un banyador legalitzat.



8    . Preu d’inscripció
S’establiran els preus següents:

ANY

10 €

15 €

3 € cada prova

13 €

17 €

7 €

GRATUÏTS

6 € 

Nº PROVES

2 PROVES INDIVIDUALS

4 PROVES INDIVIDUALS

A partir de la 6a prova

GRATUÏT50m APNEA

GRATUÏT50m LLIURES VINTAGE

3 PROVES INDIVIDUALS

5 PROVES INDIVIDUALS

RELLEUS

RELLEUS INTERCLUBS

1 PROVA INDIVIDUAL

La prova és gratuïta i es nedarà després de nedar els relleus interclubs, es farà una 
breu aturada per a que els nedadors tinguin temps de posar-se els banyadors.

Els clubs podran inscriure als nedadors a aquesta prova fent servir el full Excel  
adjunt a la normativa, o el propi nedador es podrà inscriure durant el decurs de la 
competició.



9    . Inscripcions

Les inscripcions s’enviaran per mail a natacio@aquamasters.cat.

Els clubs efectuaran les seves inscripcions mitjançant el suport informàtic ISIS de 
la RFEN. 

La inscripció de cada nedador en les proves de 200m i 400m es farà a la prova del 
gènere (MASC o FEM) i també a la prova MIXTA

Les proves de relleus també es donaran d’alta mitjançant el suport informàtic ISIS. 
Els fulls de composició de relleus es facilitaran als clubs juntament amb aquesta 
normativa.

Les inscripcions a les proves de 50m Apnea i 50m Vintage es farà mitjançant el 
full Excel  adjunt a la normativa omplint les dades dels nedadors participants a 
la pestanya 50m Apnea i 50m Vintage, respectivament. La inscripció a aquestes 
proves és gratuïta.

Els clubs hauran d’enviar també un llistat en pdf que la mateixa aplicació propor-
ciona, amb la relació de nedadors que hi participen.

Els clubs també enviaran les fitxes de relleus degudament complimentades, indi-
cant prova, categoria i sexe.

Els clubs estrangers enviaran les seves proves omplint els formularis Excel que hi 
haurà penjats a la web de la Federació Catalana de Natació i a la web de la pròpia 
competició.

Tots els clubs hauran d’enviar el full de liquidació indicant el número de proves 
individuals i relleus total.

Els drets d’inscripció s’hauran d’abonar mitjançant transferència bancària al núme-
ro de compte següent, indicant com a concepte OPEN-AQM i el nom del club que 
fa la transferència:

FORMAT IBAN ES96 2100 0009 7602 0155 8638
FORMAT ESTÀNDAR 2100 0009 76 0201558638

La data límit per a enviar les inscripcions és el dia 25 d’abril de 2016.

Es penjarà un llistat provisional d’inscrits el dia 26 d’abril de 2016.

Els clubs podran sol·licitar modificacions per errades detectades fins el dia 27 
d’abril de 2016.

El llistat definitiu d’inscrits es penjarà el dia 28 d’abril de 2016.



10    . Formula de competició

Les proves es nedaran contrarrellotge. Els resultats s’agruparan per categories a 
partir de la marca aconseguida. 

Les sèries es confeccionaran segons els temps d’inscripció sense distinció de ca-
tegories.

Les proves de 200 i 400 es nedaran de forma mixta i es confeccionaran les sèries 
segons els temps d’inscripció.

Les proves es nedaran pel sistema de SORTIDA ÚNICA.

Els nedadors es quedaran al seu carrer dins de l’aigua un cop acabada la seva pro-
va fins que el jutge àrbitre els autoritzi a sortir de l’aigua un cop s’hagi donat el 
senyal de sortida de la següent sèrie.

11    . Premis

L’organització establirà els següents premis, tant per categoria masculina com femenina:

• Premi Absolut General (millor puntuació taula catalana)

• Premi Especialista Papallona (50, 100 i 200 papallona)

• Premi Especialista Esquena (50, 100 i 200 esquena)

• Premi Especialista Braça (50, 100 i 200 braça)

• Premi Especialista Crol/Lliures (50, 100 i 200 crol)

• Premi Especialista Estils (100 i 200 estils)

• Premi Fondista Lliures (200 i 400 crol)

• Premi Nedador Complet 50m (4x50 estils)

• Premi Nedador Complet 100m (4x100 estils)

• Premi Nedador Complet 200m (4x200 estils)

• Premi Super Nedador/Nedadora (suma de punts de fins a 15 proves)



12    . Obsequis

Pack de benvinguda per cada nedador amb obsequis dels nostres col•laboradors Cliff-
bar, Condis, Museu Olímpic de l’Esport i Ajuntament de Granollers.

Trofeu 2n Open AquaMàsters al guanyador i guanyadora dels diferents premis (Absolu-
t/a general, Especialista de cada estil, Fondista, Nedador complet de 50, 100 i 200, Super 
Nedador).

Trofeu al nedador i nedadora més veterà de la competició.

Una tablet al guanyador del 50 apnea en categoria masculina per gentilesa de Clapera 
Ordinadors.

Una tablet a la guanyadora del 50 apnea en categoria femenina per gentilesa de Clapera 
Ordinadors.

1 Xec de 50€ en productes Esportíssim al guanyador absolut

1 Xec de 50€ en productes Esportíssim a la guanyadora absoluta

Un regal molt didàctic a cada membre de l’equip guanyador dels relleus interclubs

Sorteig de 2 vals descompte de 50€ a l’agència Dónde te llevo

Sorteig d‘una estància per una persona al 2n Stage Natació que s’organitzarà del 18 al 20 
de Novembre 2016 a Lloret de Mar.

Sorteig de productes de Swimfaster.

Sorteig de casquets del CN AquaMàsters signats pels següents nedadors:
 • Adam Peaty (Campió del món Kazan 2015 50 i 100 braça)
 • Cameron van der Burgh (Campió olímpic Londres 2012 100 braça)
 • Katinka Hosszu (Campiona del món Kazan 2015 200 i 400 estils)
 • Ranomi Kromowidjojo (Campiona del món Barcelona 2013 50 lliures)
 • Kosuke Kitajima (4 vegades campió olímpic (Atenes ’04 Beijing ’08 100 i 200 braça)
 • Melani Costa (Sotscampiona del món Barcelona 2013 400 lliures)
 • Rafa Muñoz (2 vegades medallista bronze Roma 2009 50 i 100 papallona

http://www.clifbar.es/
http://www.clifbar.es/
http://Condis
http://museuolimpicbcn.cat/cat/home.asp
http://www.granollers.cat/
http://botiga.clapera.cat/tienda/
http://botiga.clapera.cat/tienda/
http://botiga.clapera.cat/tienda/
http://botiga.clapera.cat/tienda/
http://www.esportissim.com/
http://www.esportissim.com/
http://www.viajesdeportivos.es/
http://swimfaster.es/swimfaster/Swimfaster.html
http://www.aquamasters.cat/

	http://cngranollers: 
	org: Off

	Botón 3: 
	Botón 2: 
	Botón 4: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


