
 

 

 

 

DELEGACIÓ A MENORCA DE LA 

FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 
 

COMPETICIÓ: “TROFEU CN JAMMA” 
DATA I HORARI:  4 de Maig 2019 a les 11horas 

LLOC:   Piscina Municipal de Ciutadella Piscina: 25 m. 

PROGRAMA DE LA COMPETICIÓ: 

 

TROFEU CN JAMMA 
50 lliures (benjami-iniciació) 50 esquena (benjami-iniciació) 

50 braça (benjami-iniciació) 50 papallona (benjami-iniciació) 

100 lliures (abs-junior-infantil-aleví) 100 esquena (abs-junior-infantil-aleví) 

100 braça (abs-junior-infantil-aleví) 100 papallona (abs-junior-infantil-aleví) 

 

1º PARTICIPACIÓ: Podran   participar   tots   els   nedadors   i   nedadores, que 

estiguin o  no  en  possessió  de  Llicència  Federativa en 

vigor amb anterioritat a la data límit d’inscripció. 

 

2º SERIES: Se confeccionaran d’acord amb les marques acreditades a 

partir de l’1 de octubre de 2018. 

 

3º INSCRIPCIONS: Cada Club podrà inscriure un nombre il·limitat de 

nedadors. 

Cada nedador podrà participar en 2 proves, més la prova 

de relleus (fora del programa). Els nedadors no federats 

només podran participar a la prova de 50 lliures. 

Cada Club podrà inscriure quants equips femenins, 

masculins i mixtes que vulgui per les proves de relleus 

 

4º DATA LÍMIT D’ INSCRIPCIÓ: Dimarts, 1 de Maig a las 12:00 hores 

 
 

5º NORMATIVA GENERAL 18/19: S’aplicaran els criteris de participació, sèries, 

abonament  de  les sèries,  inscripcions, abonament  de  les 

inscripcions i data límit d’inscripció. 

 

6º PREMIACIÓ: sumant la puntuació de les 2 proves 

Als tres primers classificats absoluts masc. (00 i ant.) i fem. (01 i ant.) 
Als tres primers classificats juniors masc. (01-02) i fem. (02-03) 

Als tres primers classificats infantils masc. (03-04) i fem. (04-05) 

Als tres primers classificats alevins masc. (05-06) i fem. (06-07) 

Als tres primers classificats benjamins masc. (07-08) i fem. (08-09) 

Als tres primers classificats iniciació masc. (09-10) i fem. (10-11) 

Als tres primers classificats pre-competició masc.1 i fem.1 (no federats) 

Als tres primers classificats pre-competició masc.2 i fem.2 (no federats) 

Als tres primers classificats pre-competició masc.3 i fem.3 (no federats) 

Als tres primers classificats pre-competició masc.4 i fem.4 (no federats) 

 

7º HORARI D’ESCALFAMENT: la piscina estarà disponible una hora abans del 

inici de la competició i fins a 5 minuts abans de començar 

la competició 


