REGULAMENTO DO IX TROFEO DE NATACIÓN SINCRONIZADA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA


DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN
Luns 23 de Xuño de 2.014
Piscina do Casino Mercantil e Industrial de Mourente (Pontevedra)



OBXETIVO
O obxectivo deste trofeo é a promoción e a difusión da natación sincronizada na Comunidade Galega. Consistirá
nunha competición de Equipos e Combos de Base e Nivel.



HORARIO
Enviarase unha vez rematado o prazo de inscrición e farase nunha ou en dúas sesión en función do número de
participantes.
Dez minutos antes do inicio da competición as participantes e adestradoras deberán abandonar o vaso e a praia da
piscina, ubicándose no espazo reservado para cada club. A entidade organizadora, disporá do persoal necesario para
axudar na secretaría e demais funcións (comprobar puntuacións, anotar, realizar operacións, entrada das nadadoras
na auga, etc.).
A entrega de premios e o desfile farase ao final de cada unha das xornadas.



CATEGORÍAS E FÓRMULA DE COMPETICIÓN


PARTICIPANTES:
Poderán participar todos aqueles Clubs interesados. Cada Club participante deberá correr cos gastos da
viaxe e comida das súas nadadoras.
A organización correrá cos gastos de xuíces e dos trofeos.
Cada club poderá participar cunha única Rutina Libre de Equipo e Combo de cada categoría.



CATEGORÍAS:
1. Base: Seguindo a Normativa establecida pola FEGAN.
*Non é obrigatorio a execución dos elementos técnicos requiridos na normativa da FEGAN para as
Rutinas Combinadas.
2. Nivel: Seguindo a Normativa establecida pola FEGAN.



SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Puntuarase según o Regulamento da RFEN, por un panel formado por tres xuíces locales como mínimo.



TROFEOS:
 Entregaranse medallas as tres mellores rutinas clasificadas de cada categoría.
 Entregarase Trofeo o Mellor Club de Base e Mellor Club de Nivel: o cómputo farase sumando cada unha
das puntuacións obtida en cada rutina.



INSCRICIÓNS:


PREINSCRICIÓNS: según modelo adxunto, a través do seguinte enderezo electrónico:
presidente@cnsincropontevedra.com indicando a modalidade (equipo e/ou combo), a categoría e o
número de nadadoras totais.
O prazo máximo ata o 28 de Maio de 2014.



INSCRICIÓNS: según modelo adxunto, a través do seguinte enderezo electrónico:
presidente@cnsincropontevedra.com indicando claramente o nome das nadadoras a categoría e a
modalidade de rutina na que participan.
O prazo máximo será ata o 4 de Xuño de 2014, non se aceptarán inscricións fóra de prazo.

Atentamente, saúdalles:
Mª Teresa Pérez Couselo
Presidenta do CN Sincronizada Pontevedra

Colaboran:

IX TROFEO DE NATACIÓN SINCRONIZADA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Luns 23 de Xuño de 2.014
IMPRESO DE PREINSCRICIÓN

Nome do Club: ………………………………………………….………………………………………..

CATEGORÍAS

EQUIPO

BASE I

BASE II

BASE III

BASE IV

ALEVIN NIVEL

INFANTIL NIVEL

XUVENIL DE NIVEL

Adestrador/a: …………………………………………………………………………….
Delegado/a: ………………………………………………………….…………………...
Teléfono de contacto: ……………………………………………………………………

COMBO

IX TROFEO DE NATACIÓN SINCRONIZADA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Luns 23 de Xuño de 2.014
IMPRESO DE INSCRICIÓN
Nome do Club: ………………………………………………….……………………..
Nadadoras participantes:
Ano

Apelidos e Nome

Categoría

Equipo

En categoría especificar Base I, II, III e IV, en nivel Alevín, Infantil e Xuvenil.
Adestrador/a: …………………………………………………………………………….
Delegado/a: ………………………………………………………….…………………...
Teléfono de contacto: ……………………………………………………………………

Combo

