
                                        

                    

 

TROFEU “DIJOUS BO” CIUTAT D’INCA 

Data: 25 d’Octubre 2014   

Horari: a les 16.00 h, escalfament; a les 17.00 h, competició. 

Lloc: Piscina Municipal d’Inca, piscina coberta 

Piscina: 25 metres, 8 carrers, cronometratge manual 

PARTICIPACIÓ 

Podran participar tots els nedadors i nedadores que tinguin la llicència 

federativa de la temporada 2014-2015, per algun club de les illes balears. 

Cada nedador o nedadora només podrà esser inscrit/a  en una prova 

individual. 

CATEGORIES: 

Hi aura sis categories masculines i sis femenines 

MASCULINA Iniciació 

2006/2007 

Benjamí 

2004/2005 

Aleví 

2001/2002/2003 

 Infantil 

1999/2000 

Júnior 

1997/1998 

Absolut 1996 i 

anteriors 

FEMENINA Iniciació 

2007/2008 

Benjamí 

2005/2006 

Aleví 2003/2004 

 Infantil 

2001/2002 

Júnior 

1999/2000 

Absolut 1998 i 

anteriors 

 

 



                                        

                    

Categories Màsters: 

• Cat. Premàster de 20 a 24 anys 

• Cat. A-B-C de 25 a 39 anys 

• Cat. D-E-F-G de 40 a 59 anys 

• Cat. H-Y-J de 60 anys cap endavant 

PROGRAMA DE COMPETICIÓ 

1-50 lliures 2007 masc., 2008 fem 

MIXTOS 

24- 100 braça masc., infantil 

2- 50 lliures masc. , iniciació 2006 25- 100 braça fem.,  infantil 

3- 50 lliures fem. , iniciació 2007 26- 100 lliures masc., infantil 

4- 50 papallona masc., benjamí 27- 100 lliures fem., infantil 

5- 50 papallona fem., benjamí 28- 100 papallona masc., júnior 

6- 50 esquena masc., benjamí 29- 100 papallona fem., júnior 

7- 50 esquena fem., benjamí 30- 100 esquena masc., júnior 

8- 50 braça masc., benjamí 31- 100 esquena fem., júnior 

9- 50 braça fem., benjamí 32- 100 braça mas.c, júnior 

10- 50 lliures masc., benjamí 33- 100 braça fem., júnior 

11- 50 lliures fem., benjamí 34-100 lliures masc., júnior 

12- 100 papallona masc., aleví 35- 100 lliures fem., júnior 

13- 100 papallona fem., aleví 36- 100 papallona masc., absolut 

14- 100 esquena masc., aleví 37- 100 papallona fem.,  absolut 

15- 100 esquena fem., aleví 38- 100 esquena masc., absolut 

16- 100 braça masc., aleví 39- 100 esquena fem., absolut 

17- 100 braça fem., aleví 40- 100 braça masc.,  absolut 

18- 100 lliures masc., aleví 41- 100 braça fem., absolut 

19- 100 lliures fem., aleví 42- 100 lliures masc., absolut 

20- 100 papallona masc., infantil 43- 100 lliures fem., absolut 

21- 100 papallona fem., infantil 44- 50 lliures,  MASTER 

22- 100 esquena masc., infantil 45-100 estils , MASTERS 

23- 100 esquena fem., infantil 46- 100 lliures, MASTERS 

 



                                        

                    

 

FORMULA DE COMPETICIÓ 

Contra-rellotge i per temps acreditat 

PREMIACIÓ 

Trofeu al primer classificat i medalla als 5 següents,  a les proves de la 2 a 

la 43 

 Les proves 44,45,46 MASTER, medalla als 3 primers classificats 

Els nedadors de categoria iniciació de masculí 2007 i femení 2008 

tendran tots medalles a la prova 1 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es realitzaran a través del programa de la F.B.N 

La data límit de inscripció serà el 24 d’Octubre a les 9.30 a la F.B.N 

NORMES NO PREVISTES 

S’aplicarà el reglament oficial de la R.F.E.N 

SERIES FORA DE CONCURS 

També vos informem que antes de començar la competició realitzarem 

una prova als nedadors més petits que no tenen llicència federativa, per 

això mandeu un correu electrònic a miquelcq89@hotmail.com amb els 

noms, llinatges i l’any de naixement dels petits nedadors antes del dilluns 

dia 20 d’ocubre de 2014 

 

 


