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XIX TROFEU DE TERRASSA ESTILS MÀSTERS
XII MEMORIAL JOAQUIM LLOBERAS
Diumenge, dia 23 de Maig de 2021 a les 9.30 h
Piscina de 50 metres, 10 carrers, cronometratge manual
Avda. Abat Marcet, s/n,
08225 TERRASSA
Tel.93.735.26.26
E-mail:
Web:
Responsable:
Inscripcions :

rmesa@clubnatacioterrassa.cat
www.clubnatacioterrassa.cat
Victor Muñoz Illana
rmesa@clubnatacioterrassa.cat

REGLAMENT
1. PROGRAMA
1 4x50 m lliures Masculí
2 4x50 m lliures Femení
3 4x50 m lliures Mixtes
4 50 m papallona Masculí
5 50 m papallona Femení
6 50 m esquena Masculí
7 50 m esquena Femení
8 50 m braça Masculí
9 50 m braça Femení
10 50 m lliures Masculí
11 50 m lliures Femení
12 50 m lliures* Mixta Especial
*“Memorial Joaquim Lloberas”

13 4x50 m estils Masculí
14 4x50 m estils Femení
15 4x50 m estils Mixte
16 200 m estils Masculí
17 200 m estils Femení
18 100 m lliures Masculí
19 100 m lliures Femení
20 100 m braça Masculí
21 100 m braça Femení
22 100 m esquena Masculí
23 100 m esquena Femení
24 100 m papallona Masculí
25 100 m papallona Femení

*La prova número 12 de 50 m lliures Mixta Especial, la inscripció es tancada.
Totes les proves es nadaran per gènere.
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XIX TROFEU DE TERRASSA ESTILS MÀSTERS
XII MEMORIAL JOAQUIM LLOBERAS
2. CATEGORIES: PER EDATS (L’edat s’entendrà complerta durant l’any 2021)
+20 2001-1997
+25 1996-1992
+30 1991-1987
+35 1986-1982
+40 1981-1977
+45 1976-1972

+50 1971-1967
+55 1966-1962
+60 1961-1957
+65 1956-1952
+70 1951-1947

+75 1946-1942
+80 1941-1937
+85 1936-1932
+90 1931-1927
+95 1926 i anteriors

3. DRETS D’INSCRIPCIÓ
Es fixen en:
 8,00 € (euros) per proves de 200 m i proves de relleus
 5,00 € (euros) per proves de 50 m i 100 m
Una vegada finalitzat el període d’inscripció, les possibles baixes no donaran dret al retorn de
l’import de les inscripcions.
4. PARTICIPACIÓ
Cada nedador/a podrà participar en les proves individuals que vulgui. El numero màxim de
participants serà de 150.
5. INSCRIPCIONS
La participació està oberta per als nedadors i a les nedadores majors de 20 anys (nascuts
l’any 2001 o anteriors), que tinguin llicència vigent de la categoria Màster de la Federació
Catalana de Natació o de la Federació Espanyola de Natació.
Els nedadors estrangers hauran de tenir les condicions que regeixen en les seves federacions
respectives.
Per poder-hi participar, no és condició indispensable tenir la marca acreditada, però sí que
s’haurà d’indicar en els fulls d’inscripció el temps aconseguits en altres competicions recents,
preses de temps, etc.
Per formalitzar les inscripcions, s’haurà d’enviar la documentació següent:




Ingrés al compte de BBVA ES9701822347470201581942
o Per l’import dels drets d’inscripció.
o En qualsevol cas heu d’especificar “XVII Trofeu de Terrassa estils màsters”
Les inscripcions es realitzaran, nomes utilitzant el portal LEVERADE.
Amb les inscripcions s´enviaran les composicions dels equips de relleus amb
independència de que es canviïn el dia de la competició.
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6. DATA DE TANCAMENT D’INSCRIPCIONS
Els fulls d’inscripció i el pagament dels drets d’inscripció, hauran de lliurar-se al Club Natació
Terrassa abans del dia 17 de Maig de 2021 a les 18:00 hores a l’adreça de correu electrònic
rmesa@clubnatacioterrassa.cat
No s’acceptaran inscripcions fora d’aquest termini.
NOTA: La organització podrà tancar el període d’inscripció amb anterioritat a la data fixada en
el cas d’arribar al límit de participants que consideri oportú en cada prova.
7. COMPROVACIÓ DE LLICÈNCIES
Un cop tancada la inscripció, la Federació Catalana de Natació farà l’oportuna comprovació
que tots els participants inscrits hagin tramitat la corresponent llicència per la temporada
2020/2021.
Els equips que pertanyin a altres federacions territorials, hauran de justificar que l’han
tramitada mitjançant la certificació de la Federació Espanyola de Natació o de la seva
territorial.
8. FÓRMULA DE COMPETICIÓ
Totes les proves es nedaran “contrarellotge” i s’establiran les classificacions de categoria
d’edats segons les marques aconseguides.
Les sèries es confeccionaran segons els temps d’inscripció, sense distinció per categories.
9. PREMIS



Premi als tres clubs amb més participació conjunta
Participants amb més edat (categoria masculina – categoria femenina).

10. NORMES NO PREVISTES
Les normes no previstes en aquest reglament i que facin referència a la competició, es
resoldran d’acord amb els reglaments de la Federació Catalana de Natació.

Terrassa, setembre de 2020
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