
 
 

 

 
             
            

            

                      

 
 

 

 
Natació 

Complex Aquàtic Can 
Mercader 
20/febrer/2016 

 
 
Data: Dissabte, 20 de febrer del 2016 
 
Lloc: Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader.  
          8 Carrers / 25 metres.  

Carretera de l'Hospitalet - Parc Can Mercader,  
08940 Cornellà De Llobregat (Barcelona) 

Horari 
• 14:55 hores.   Control de participants 
• 15:05 – 15:50 hores.   Escalfament 
• 16:00 hores.   Competició 
 
Organització: Esports UB (Àrea Tècnica de Competicions). 
Direcció Tècnica: CN Cornellà   Arbitratge: Federació Catalana de Natació 
 
Participants:  Alumnes, PAS i/o PDI de qualsevol Universitat Catalana o Centre adscrit 
durant el curs 15-16. 
Sense límit de participants en cap categoria ni prova. 
Cada participant podrà participar en un màxim de tres proves individuals més els 
relleus.  
 



 

            

                      

 

Relleus: Les universitats inscriuran els seus equips de relleus a l’aplicació web, i 
durant el període de control de participants, cada universitat confirmarà els seus 
integrants de relleu. Tots els nedadors/es d’un equip de relleu seran membres de la 
mateixa Universitat. No s’admetran equips formats per nedadors/es de diferents 
universitats.  
 
Un cop confirmats els components, no s’admetran canvis en la configuració dels 
equips de relleus. 
 
Delegat Universitats: 
Pel correcte desenvolupament del campionat, serà obligatòria la designació prèvia 
per part de cada universitat d’un representant, que serà  l’únic interlocutor vàlid 
amb l’organització durant el decurs del campionat. En cap cas s’admetrà cap 
consulta, queixa o reclamació que no hagi estat formulada pel representant oficial de 
la universitat. 
Aquest delegat haurà d’estar present a la piscina durant tot el desenvolupament 
del campionat, i especialment durant la confirmació de participants fins el 
lliurament de trofeus final. 
 
Inscripcions: 
Cada competidor haurà d’inscriure’s als respectius Serveis d’Esports de la seva 
Universitat, i aquests ho trametran mitjançant aplicació web ECU a la UB fins les 
13 hores del 12 de febrer. En cap cas les inscripcions es trametran directament a la 
Federació Catalana de Natació ni als membres organitzadors. 
 
La participació serà obligatòria pels nedadors/es que vulguin participar al 
Campionat d’Espanya Universitari 2016 i als 3rs. European University Games a 
Rijeka (EUG2016) 
 
 
 
 
 



 

            

                      

 

 
Sistema de competició 

 �La competició es desenvoluparà en una sola sessió. Totes les proves 
individuals es realitzaran pel sistema de contra rellotge (Cronometratge 
manual) 

 �Només es disputaran les proves on hi hagin, com a mínim 2 persones 
acreditades al tancament del control. 

 �L’organització es reserva la possibilitat de modificar o agrupar sèries per 
afavorir el desenvolupament de la competició.  

 La composició de les sèries de les proves de relleus es farà per sorteig. En el 
relleu 6x50 Lliures Mixt, l’ordre de sortida serà lliure fent sempre una 
composició de 3 nois i 3 noies. 

 
Programa 
 
 

 
 

Prova   Prova   
1 4x50 Lliures Femení 13 4x50 Estils Femení 
2 4x50 Lliures Masculí 14 4x50 Estils Masculí 
3 50 Esquena Femení 15 100 Esquena Femení 
4 50 Esquena Masculí 16 100 Esquena Masculí 
5 100 Braça Femení 17 50 Braça Femení 
6 100 Braça Masculí 18 50 Braça Masculí 
7 50 Lliures Femení 19 100 Lliures Femení 
8 50 Lliures Masculí 20 100 Lliures Masculí 
9 100 Papallona Femení 21 50 Papallona Femení 

10 100 Papallona Masculí 22 50 Papallona Masculí 
11 400 Lliures Femení 23 400 Lliures Masculí 
12 100 Estils Masculí 24 100 Estils Femení 

 5 minuts de descans  5 minuts de descans 
   25 6x50 Lliures Mixt 



 

            

                      

 

 
 
Classificacions i premis 
 
El Campionat donarà les següents classificacions i premis: 
 

1. Premi als 8 primers classificats individuals masculí i femení per taula    
      alemanya (Puntuació FINA). 
 

2. Classificació per Universitats: 
S’establirà una classificació per universitats, obtinguda a partir dels punts 
obtinguts en la classificació masculina i femenina.  
En cas d’empat en la classificació es resoldrà la igualtat a favor de la 
Universitat que tingui més nombres de primeres posicions. Si continués la 
igualtat passarà a fer-se ús de les segones posicions, terceres... 

 
 
Puntuació per universitats: 
 
a. La puntuació per les proves individuals serà de : 27, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punt. 
b. Cada Universitat tindrà dret a la puntuació de dos nedadors per prova, els dos 
millors classificats. Així mateix, només puntuarà un únic equip de relleus per 
universitat. 
c. La puntuació per les proves de relleus masculins i femenins serà de: 54, 48, 
44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 
punts. 
d. La puntuació per la prova de relleu mixt serà de: 108, 96, 88, 84, 80, 76, 72, 
68, 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4 punts. 

 



 

            

                      

 

 

Assegurança  

Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta 

a la Universitat (Assegurança Escolar).  

Els participants  majors de 28 anys, al no estar coberts per l’Assegurança  

Escolar, tenen l’obligació de contractar una assegurança a nivell personal.  

Cada participant es farà responsable de tenir la corresponent assegurança. 

Els/les participants OPEN han de tenir la llicència federativa en vigor. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o 

materials que poguessin patir participants o espectadors, abans, durant o 

després de la competició. 

La sola inscripció en aquesta competició comporta la total acceptació del 

preceptuat en aquest document i a les Normes Generals dels CCU. 

 


