
 
 

1er.  TrofeuMastbal 100 llull
 

 

 

1. Data: Diumenge 19  de Març de 2023 de les 9.30hores a les 13.30hores.

 

2 Lloca les piscines municipal de Son Hugo, 25 metres, amb cronometratge 

nic.( 8 o 10 carrers) 

 

3. Participació, podran participar tots 

tramitada per la temporada 2022

 

4. Categories. 

 

- Masculí.2014-13-12-11-10-09

 

- Femení. 16-15-14-13-12-11-0

 

- Iniciació i Benjamí (masculí i femení)

 

 

* Iniciació y Benjamí se poden inscriure a 50 lliures,la resta s' han 

lliures 

 

5. Proves, al 1er trofeu  Mastbal 100 llull  les proves seràn:

 

- 50 lliures (categoria Iniciació i Benjamí, masculí i femení)

- 100 lliures masculí i femení, la resta de categories.

- Relleus de 8x50 lliures, masculí i femení.

 

Els nedadors Alevins, Infantils,

lliures. 

Els nedadors Iniciació i Benjamí es poden inscriure a 50 lliures.

 

L´ordre dels relleus 8x50 lliures serà:

 

1. Iniciació 

1er.  TrofeuMastbal 100 llull 

: Diumenge 19  de Març de 2023 de les 9.30hores a les 13.30hores.

a les piscines municipal de Son Hugo, 25 metres, amb cronometratge 

, podran participar tots els nedador amb la seva llicencia federativa 

tramitada per la temporada 2022-2023 a un club de les Illes Balears. 

09-08-07-06-05-04, anteriors i Màsters. 

0-09-08-07-06-05, anteriors i Màsters. 

(masculí i femení). * 

Iniciació y Benjamí se poden inscriure a 50 lliures,la resta s' han d’inscriure

al 1er trofeu  Mastbal 100 llull  les proves seràn: 

Iniciació i Benjamí, masculí i femení) 

100 lliures masculí i femení, la resta de categories. 

masculí i femení. 

nfantils, Juniors,Absoluts i Màsters, s´han d´inscriure a a100 

Iniciació i Benjamí es poden inscriure a 50 lliures. 

L´ordre dels relleus 8x50 lliures serà: 

5. Junior  

: Diumenge 19  de Març de 2023 de les 9.30hores a les 13.30hores. 

a les piscines municipal de Son Hugo, 25 metres, amb cronometratge electrò-

els nedador amb la seva llicencia federativa 

d’inscriure a 100 

s´han d´inscriure a a100 



2. Benjamí 6. Absolut 

3. Aleví 7. Màster 

4. Infantil  8. Màster 

 

Series, es confeccionaran d´acord amb les marques acreditades des de l´1 d´octubre 

de 2021. 

 

6. Cost d´inscripció 

Per als nedador de categories Alevins, Infantil, Junior,  Absolut i Màsters  - 2€ per 

prova individual. 

 

Les categories de Iniciació i Benjamí estan exempts de pagar la quota d´inscripció. 

 

Els clubs hauran de fer l´ingrés a nom de  AsociaciónMasters Baleares 

al compte amb l’Iban: ES4821003340132200131188.  

Indicant al concepte el nom del vostre club i «Trofeu mastbal» 

 

El justificant de l´ingrés s´haurà d´enviar pel email a mastbal@mastbal.com amb da-

ta límit de 15 de març. 

 

7. Premis 

 

S’establirà un guanyador final absolut masculí i femení , entre les categori-

es:Alevins,Infantils, Juniors, Absoluts i Màsters. 

 

100€ per a cada guanyador Absolut (masculí i femení). 

Trofeu 2º y 2º clasificats 

Trofeu per als 3 pri- mers classificats categori-

es Iniciació y Benjamí per la tabla Fina. 

 

 

 

 

 

 

 
 


