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COPA CATALANA DE BASE ALEVINA GRUPS A-B-C 

 
1. DATES:       3 o 4 de juny de 2017 

 
2. PISCINA:    Grup A: 50 m., 8 carrers Grup B-C: 25 m. o 50 m., 6 o 8 carrers 
 
3. ANYS:      03-04-05 MASCULÍ 
    04-05 FEMENÍ 
4. LLOC:   

 
4.1. Els Clubs s’hauran de posar d’acord per a celebrar la competició el mateix dia i al mateix lloc, o 

llocs, i hauran de comunicar-ho a la FCN el més aviat possible.  
4.2. El grup “A “ l’organitzarà la FCN. 
 
5. PARTICIPACIÓ: 

 
5.1. Tots els clubs que vulguin participar a la Copa ho hauran de notificar per escrit a la FCN, com a 

molt tard, el dia 27 d’abril de 2017. A l’hora de confeccionar els grups no es comptarà amb la 
participació dels clubs que no hagin confirmat la participació en la competició dins el termini 
establert.  

5.2. Els grups de 12 clubs es faran en funció de la suma de les puntuacions finals de la Lliga de Clubs 
Aleví. 

5.3. La FCN comunicarà la composició dels grups el dia 12 de maig de 2017. 
 

 Data 

NOTIFICACIÓ PARTICIPACIÓ 27/04/2016 

COMPOSICIÓ GRUPS  12/05/2017 

BASE DADES (SDP) COPA GRUP “A” 15/05/2017 

FINAL INSCRIPCIÓ GRUP “A” 19/05/2017 

LLISTAT PARTICIPANTS PROVISIONAL “A” 22/05/2017 

LLISTAT PARTICIPANTS DEFINITIU “A” 26/05/2017 

 
6. INSCRIPCIONS GRUP A: 

 
6.1. Els Clubs hauran d’inscriure’s com a molt tard, el dia 19 de maig de 2017. 
6.2. Marques vàlides a partir del 3 de març de 2016 fins la data d’inscripció. 
 
7. NORMES DE COMPETICIÓ: 

 
7.1. Les proves es disputaran amb el sistema de contrarellotge.  
7.2. A les proves de 400 m. i 200m poden participar dos nedadors/es per club i prova.  
7.3. A les proves de 100m. poden participar dos o tres nedadors/es per club i prova. En cas que 

participin tres, un d’ells haurà de ser d’edat petita. 
7.4. Un nedador només podrà participar en 3 proves individuals més relleus.  
7.5. En les proves de relleus 8x50 mixtes la composició haurà de ser 50% nois i 50% noies. El club 

organitzarà lliurement l’ordre dels esportistes. 
7.6. La FCN donarà el vistiplau a qualsevol modificació del programa de competició establert en la 
normativa. 
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7.7. La Prova d’eliminació és una carrera per eliminació de proves de 50m. Lliures. 
Cada club inscriurà a un representant. 
En cada sèrie s’eliminen els dos últims nedadors, fins que hi hagi un guanyador.  
Es nedarà cada sèrie en dos minuts o dos minuts i mig en funció de la circulació de la piscina. 

8. PUNTUACIÓ: 
 

8.1. Puntuaran els dos millors nedadors/es per club en les proves individuals més un equip de relleus. 
8.2. Puntuació en proves individuals: 28, 25, 23, 21, 20, 19, 18... 
8.3. Puntuació en proves de relleus: 56, 50, 46, 42, 40, 38, 36, 34... 
8.4. Puntuació en les proves d’eliminació: 56, 50, 46, 42, 40, 38, 36, 34... 
8.5. En cas d’empat en alguna classificació es resoldrà la igualtat a favor del club que tingui major 

nombre de primers llocs. Si continua la igualtat el resoldrà el major nombre de segons, tercers, 

etc... 

9. PREMIS:  
 

9.1. GRUP A : Trofeu als tres primers clubs classificats per categoria conjunta.  
9.2. GRUPS B-C: Trofeu als dos primers clubs classificats per categoria conjunta. 
 
 
10.  PROGRAMA:  
 
 

 1a SESSIÓ   2a SESSIÓ 

1.- 400 m. lliures masculí  14.- 400 m. lliures femení 

2.- 200 m. lliures femení  15.- 200 m. lliures masculí 

3.- 200 m. braça masculí  16.- 200 m. braça femení 

4.- 100 m. braça femení  17.- 100 m. braça masculí 

5.- 100 m. papallona masculí  18.- 100 m. papallona femení 

6.- 200 m. papallona femení  19.- 200 m. papallona masculí 

7.- 100 m. lliures masculí  20.- 100 m. lliures femení 

8.- Prova d’eliminació femenina  21.- Prova d’eliminació masculina 

9.- 200 m. estils masculí  22.- 200 m. estils femení 

10.- 400 m. estils femení  23.- 400 m. estils masculí 

10.- 100 m. esquena masculí  24.- 100 m. esquena femení 

11.- 200 m. esquena femení  25.- 200 m. esquena masculí 

 DESCANS 10’   DESCANS 10’ 

13.- 8x50 m. lliures mixtes  26.- 8x50 m. estils mixtes 

 
 
10.1. Tot allò que no quedi reflectit en aquesta normativa, regirà d’acord als Reglaments Esportius de 

Competicions de la FCN. 


