
 
 

II  TROFEU CAMPUSESPORT 
 

 

Lloc: Son Hugo interior 25m  cronometratge manual 

 
Data i hora: dissabte 10 de novembre a les 17:00 hores 

La piscina estarà disponible per escalfar una hora abans de l’inici de la competició 

 
Participants: es podrán inscriure tots el nedadors que tenguin llicencia per a la 

temporada 2018/2019 per qualsevol club de les Illes Balears 

 

CATEGORIES: 
 

Masculí: Iniciació (10/09)-08-07-06-05-04-03-02-01-00 i anteriors 

Femení: Iniciació (11/10)-09-08-07-06-05-04-03-02-01 i anteriors 

 

PROVES 
Cada nedador es podrà inscriure en una prova individual i relleu. 

Cada club podrá inscriure un equip de relleus en cada prova de relleus. 

 

Categoria iniciació: 50m lliures 

 

Categories benjamí, aleví, infantil, junior i absolut: 100m de qualsevol estil 

 

01-50 lliures M Iniciació. 

02-50 lliures F Iniciació. 

03-Relleus 8X25 estils mixt iniciació 

04-100 papallona M Benjamí, aleví, infantil, junior, absolut. 

05-100 papallona F Benjamí, aleví, infantil, junior, absolut. 

06-100 esquena M Benjamí, aleví, infantil, junior, absolut. 

07-100 esquena F Benjamí, aleví, infantil, junior, absolut. 

08-100 braça M Benjamí, aleví, infantil, junior, absolut. 

09-100 braça F Benjamí, aleví, infantil, junior, absolut. 

10-100 lliures M Benjamí, aleví, infantil, junior, absolut. 

11-100 lliures F Benjamí, aleví, infantil, junior, absolut. 

12-Relleus 6x50 Lliures benjamí, aleví, infantil mixt 

13-Relleus 4x100 lliures junior, absolut mixt 



 

 
 
ORDRE DELS RELLEUS 
 

Relleu iniciació:  
Ordre habitual en els relleus d’estils i dues postes consecutives de cada estil. No es 

necessari que el relleu estigui compost per igual número de nedadors de categoria 

masculina i femenina. 

Es podrán completar equips amb nedadors d’altre  club. 

 

 

Relleu benjamí, aleví, infantil: 
Benjamí M- benjamíF- aleví M-aleví F- infantil M-infantil F 

 

Relleu junior -absolut: 
Dues nedadores i dos nedadors amb l’ordre que determinin els tècnics de cada club.  

Els integrants dels equips hauran d’esser de categoria junior o absoluta 

necessariament. 

 

SÈRIES  
Es confeccionaran d’acord amb les marques acreditades des de  l’1 d’octubre de 2017. 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS 
 

Dimecres dia 7 de novembre de 2018 a les 9:30 hores. 

 

PREMIS 
 

Medalla de participación per a tots el nedadors de categoria iniciació i medalles per al 

1r, 2n i 3r classificats a la prova de relleus iniciació. 

 

Trofeu per al primer classificat i medalla per al segon i tercer classificats de cada any de 

naixement des de 2009 femení i 2008 masculí. 

 

Trofeu al primer equip classificat a cada prova de relleus i medalles per als equips 

classificats en segona i tercera possició. 

 

La premiació dels relleus iniciació es durà a terme abans de començar la prova 06. 

 
 


