
 

1r MEMORIAL MÀSTER JOSE CUESTA 

CEM HORTA, 29 OCTUBRE 14:45 

 

COMPETICIÓ: 1r. MEMORIAL MÀSTER JOSE CUESTA 

DATA I HORA DE COMPETICIÓ: DISSABTE,  29 OCTUBRE 2022 - 14:45 

ORGANITZA: UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA 

PISCINA: CEM HORTA 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PISCINA: 25 METRES I 8 CARRERS 

CRONOMETRATGE: MANUAL. 

ESCALFAMENTS: 13:45 A 14:30 

CONTACTE:  934276479 -  uehortanwp@gmail.com 

CATEGORIES: OPEN (TOTES LES CATEGORIES MÀSTER) INCLOSA PRE-MÀSTER (+20) 

FORMULA DE COMPETICIÓ: CONTRA-RELLOTGE 

PROVES: 

1. 200 lliures JOSE CUESTA masc.+ 

2. 200 lliures JOSE CUESTA fem.+ 

3. 50 lliures mixta a la lupa++ 

4. 50 esquena masc. 

5. 50 esquena fem. 

6. 50 papallona masc. 

7. 50 papallona fem. 

8. 50 braça masc. 

9. 50 braça fem. 

10. 50 lliures masc. 

11. 50 lliures fem. 

12. 4x200/150/100/50 lliures masc.+++ 

13. 4x200/150/100/50 lliures fem.+++ 

14. 4x25 apnea mixta++++ 



1+ i 2+ Les proves 1 i 2 seran les proves estrella del memorial, doncs amb elles recordarem 

l´última prova en la que va participar el nostre estimat company JOSE CUESTA 

3++ La prova 3 serà mixta intentant encertar el seu temps. Guanya el que s'aproxima més al 

temps amb que s'ha inscrit: p.ex podria guanyar un nedador/a que s'inscrigui amb 59.00 si és el 

o la que més s'acosta a aquesta marca. En aquesta prova només es podrà participar sempre 

que es participi en qualsevol altra prova del programa. La inscripció l’heu de fer per la 

plataforma LEVERADE. 

Feta la inscripció d’aquesta prova s’haurà de complimentar i enviar al club organitzador  el fitxer 

Excel anomenat “INSCRIPCIONS PROVA 50 LLIURES MIXTES A LA LUPA" i que podreu trobar a la 

web de la FCN.  

El temps màxim d’inscripció serà de 59.99”. 

12+++ i 13+++ Les proves 12 i 13 es nedaran:  primer rellevista 200 lliures, segon 150, tercer 100 i 

quart 50 

14++++ La prova 14 serà  un relleu subaquàtic. Totes les postes del relleu es faran des de dintre 

de l´aigua. Si un participant de l´equip no aconsegueix arribar a la distancia de 25 metres, dit 

equip serà desqualificat. 

PARTICIPACIÓ: 

Hi podrà participar qualsevol nedador/a amb llicència anual per l´estament de màsters en la 

especialitat de natació per la Federació Catalana de Natació, o qualsevol altra federació 

territorial afiliada per la temporada 2022-2023, que sigui inscrit pel seu club dins del període 

establert. 

La participació estarà limitada a 4 proves individuals més relleus. 

Cada participant haurà de ser  inscrit pel seu club, dins del període establert. 

No s’acceptarà cap inscripció de nedadors/es que no estiguin en possessió de la llicència 

tramitada i acceptada per la FCN o la seva Federació territorial de natació per l´estament màster 

i modalitat  de natació 

INSCRIPCIÓ: 

Les inscripcions les realitzarà exclusivament cada club mitjançant la plataforma Leverade. Serà 

necessari enviar confirmació d’inscripció individual i relleus al mail: uehortanwp@gmail.com. 

Els clubs hauran d’enviar, juntament amb la inscripció, la composició dels equips de relleus. El 

model de full de composició de relleus es podrà trobar a la web de la FCN juntament amb 

aquesta normativa  

No s’acceptaran inscripcions amb un temps de 59:59:59. En aquest cas el club que sol·liciti la 

inscripció haurà de fer arribar en el mail amb les inscripcions, una relació de nedadors per prova 

als que se’ls hi hagi d’assignar una marca per no disposar-ne d’una oficial. 

Les inscripcions estaran obertes des de el dia 17 d´octubre a les 11:00 fins el dia 24 d´octubre a 

les 11:00. 
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No s’acceptarà cap inscripció un cop finalitzat el termini establert. 

DRETS D´INSCRPCIO: 

Proves individuals 50: 5 euros (50 lliures mixte a la lupa gratis, participació obligatòria en altra 

prova) 

Prova individual 200: 7 euros  

Proves de relleus 4x(200/150/100/50)lliures i 4x25 apnea: 8 euros  

Tots els clubs hauran d’enviar el full de liquidació indicant el número de proves individuals i 

relleus total. El model el trobareu a la web de la FCN juntament a aquest reglament. 

El pagament dels drets d´inscripció es farà en el següent núm. de compte: 

ES40 2100 0812 1602 0086 7783  

Cal indicar OPEN-UEH i el nom del club que fa la transferència i adjuntar el comprovant de 

pagament escanejat al club organitzador al mail: uehortanwp@gmail.com 

La data límit per efectuar el pagament serà el dimarts, 25 d’octubre de 2022 a les 16:00 hores. 

Qui no hagi efectuat el pagament en aquesta data no serà autoritzat a prendre part a les proves 

de la competició. 

No s´admeten pagaments de drets d´inscripció el mateix dia de la competició. 

PREMIS MEMORIAL 

Hi haurà tres trofeus en joc. 

Dos trofeus s´entregaran als guanyadors per punts Taula Catalana Màster a les proves 1 i 2 (200 

lliues masc. i fem.)  

El tercer s´entregarà a la persona que guanyi la prova 3 (50 lliures mixta a la lupa), que serà el 

que s’aproximi més a la marca d’inscripció. 

PUBLICACIONS: 

Publicació inscripcions nominals provisionals: Dimarts 25 d’octubre a partir de les 12:00 hores. 

Reclamacions relacions nominals provisionals: Dimecres 26 d’octubre 2022, fins a les 12:00 

hores. 

Publicació inscripcions nominals oficials: Dijous 27 d’octubre 2022 a partir de les 12:00 hores. 

Publicació llistats de sortida de la competició: Divendres 28 d’octubre 2022 a partir de les 12:00. 

ALTRES: 

Qualsevol imprevist en aquest reglament, es resoldrà segons els reglaments vigents de la F.C.N. 

Durant la competició els esportistes disposaran de 2 carrers per a escalfament i recuperació. 

La participació en la competició suposa l’acceptació de la totalitat de la normativa del present 

reglament. 
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