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1. COMPETICIÓ / COMPETITION. 

Event:  
2017 Play Synchro! Open under 12 
Date: 
10-12th november 2017 
Venue: 
Piscina Sant Jordi (Barcelona) 
c/ Paris, 114 - 08029 Barcelona 
 
 
 
La FCN organitza a les instal·lacions de la 
Piscina Sant Jordi, Barcelona un esdeveni-
ment col·lectiu per esportistes joves que 
practiquin la natació sincronitzada arreu del 
món.  
 
L’objectiu principal d’aquesta trobada és 
promoure la interrelació entre els partici-
pants d’aquest esport. Potenciar el joc, la 
cooperació, l’amistat i els valors educatius 
en aquestes edats. 
 
Es realitzaran activitats complementàries a 
les sessions de competició per tal d’aportar 
eines noves per la pràctica de la natació 
sincronitzada. 
 
 
 
FCN has the pleasure to organise an open 
synchronized swimming event for young 
athletes. 
 
The main goal of this meeting is to encour-
age enjoyment, cooperation, friendship and 
educational values in competitions at these 
ages. 
 
There will be funny activities during these 
days to introduce new tools for learning and 
training synchronised swimming. 
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6. PROGRAMA DE COMPETICIÓ / 
COMPETITION PROGRAM 
 

Divendres 10 / Friday 10 
15:30h Entrenament – escalfament de les 
nedadores / warm up 
17:00h Competició de figures/  Figure Com-
petition 
20:00h Finalització de la competició/ End 
session 
 

Dissabte 11 / Saturday 12 
09:30h - 11:30h Street Dance / Street 
Dance 
09:30h- 13:30h Taller figures / Discussion 
(figures)  
12:00h - 13:30 Gimcana piscina/ Water 
games 
 
Dinar/ Lunch 
 
16:00h – 19:00h Entrenament combos amb 
música / Combos warm up with músic 
 

Diumenge 12/ Sunday 12. 
09:00h Escalfament combos/ warm up 
10:30h Competició combos/  combo compe-
tition 
13:00h Acomiadament/ “See you next year” 

 

Per qualsevol altra informació no dubteu de 
contactar-nos. 
 
For further information don’t hesitate to con-
tact us. 
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5.3 DESCRIPCIÓ ACTIVITATS NO COM-
PETITIVES / NON COMPETITIVE ACTIVI-
TIES 
 
- Taller de les noves figures per a jutges i 
tècniques. 
 
- Workshop  on new figures for judges  and 
coaches. 
 
- Activitat per les nedadores: Street Dance 
Session. 
 
- Leisure for swimmers: Street Dance Ses-
sion 
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2. NORMATIVA DE COMPETICIÓ/ 
COMPETITION RULES 

 
2.1. ORGANITZACIÓ / ORGANIZATION 

La competició es desenvoluparà en ses-
sions de matí i tarda. 

Es combinaran les sessions de competició 
amb les sessions de lleure i aprenentatge. 

El programa inclou dues sessions d’entre-
naments, una amb música.Es disposarà de 
temps d’escalfament previ a les sessions de 
competició. 

The competition will consist in morning and 
afternoon sessions . 

The meeting program will combine competi-
tion and leisure/ learning sessions accord-
ing to the schedule.  

Appropiate warm-up sessions will be provid-
ed for each competition session.  

There will be training sessions one of them 
with music. 

 

2.2. PARTICIPACIÓ / PARTICIPATION 

EDATS: Alevina fins a 12 anys (2006 i pos-
teriors) 
 
La competició està oberta a la participació 
d’esportistes de la categoria determinada 
en aquesta normativa, que pertanyin a 
clubs i escoles catalans i de fora de Cata-
lunya sense distinció de gènere. 

 
Poden participar esportistes de les Federa-
cions Territorials que disposin de llicència 
autonòmica i/o nacional per la temporada 
regent 2017. 
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2.2.1 Es competirà en la modalitat de Ruti-
na Lliure Combinada i figures. Només po-
dran competir en figures les participants 
inscrites com titulars o suplents de la RLLC 
(La competició de figures és opcional). 
 
2.2.2 Cada club/país podrà inscriure fins a 2  
RLLC. En cas de presentar 2 RLLC una 
d’elles haurà de tenir un mínim de 8 
nedadores. Es poden inscriure un màxim de 
dues reserves en total (per les dues 
rutines). Si s’inscriu una rutina el nombre de 
participants mínim és de 4 i el màxim de 10. 
El nombre màxim de suplents serà de 2. El 
nombre màxim de participants per club/país 
serà de 22 (incloses dues suplents a 
adscriure entre les dues rutines). Una 
mateixa participant nomès es podrà 
inscriure en 1 rutina. 
 
2.2.3 El nombre màxim de participació es 
fixa en 180 esportistes. La inscripció es tan-
carà quan s'arribi a aquesta xifra per ordre 
estricte d'arribada de les sol·licituds. 
 
Age: Under 12 years (2006 and younger)  
 
The competition is open to athletes of the 
category specified in these regulations, be-
longing to clubs and schools outside Catalo-
nia and Catalans regardless of gender.  
 
2.2.1 It is compulsory to participate in free 
routine combination. Figure competition is 
optional but only for swimmers entered in 
FRC (reserves included). 
 
2.2.2  Each club/country can enter up to 2 
FCR. In the case of entering 2 FRC one of  
them has to be composed by a minimum of 
8 swimmers. If a country/clubs enters only 1 
FRC the number of swimmers must be of 
minimum 4 and maximum 10. The maxi-
mum number of swimmers entered by club/
country is 22 (max. 2 reserve in total for 
both routines). One swimmer can only be 
entered in one routine. 
 
 
 
2.3. FORMAT DE COMPETICIÓ/ COMPE-

 

4. PREMIACIONS / AWARDS  

Medalles als tres millors nedadors/es classi-
ficats/des en la classificació de figures. 

Medalles a les tres millors rutines combina-
des lliures. 

 

Medals and awards for the top-three swim-
mers/teams classified in each event. Re-
serves will receive medals. 

 

 

5. INFORMACIÓ GENERAL /     
GENERAL INFORMATION  

5,1 ALLOTJAMENT I TRANSPORT/
ACCOMMODATION AND TRANSPORT : 

A càrrec dels equips participants. 

By participating teams. 

 

5.2 PISCINA/ POOL 

Les mides de la piscina son: 50x21x2’50 
metres. Àrea de competició 25x21x2’50 

La competició seguirà les normes i regla-
ment de la FINA. 

Pool sizes: 50 x 21x2’50 meters. Competi-
tion area 25x21x2’50 

Competition will be conducted in accord-
ance to FINA Rules and Regulations. 
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Entry fees. 
 
The registration fee is 42 €  per participant. 
The registration fee for coach / Delegate is 
18 €. 
 
Entry fee includes Saturday lunch and 
snacks for Friday and saturday. 
 
Payment will be made by bank transfer to 
the following account :  
BANC DE SABADELL 
ES98 0081 0025 2400 0357 1564 
BIC: BSABESBB 
 
To verify that the payment was successful 
please send the bank receipt before 12.00 
hours on 24th October 2017.  
 
b) Routine registration 
 
Must include number and name of swim-
mers including reserves (please mark R for 
reserves, changes allowed until two hours 
before the FRC start). 
 
Participation in the competition is not al-
lowed if :  
- No payment has been made by the dead-
line  
- Swimmers do not meet the age require-
ment . 
- Registration out of deadline.  
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2.3 FÒRMULA DE COMPETICIÓ 

2.3.1 La competició consta de dues ses-

sions. Sessió de figures i sessió de rutina 

combinada. 

The competition consist of two sessions. 

2.3.2 El resultat s’obtindrà en base al 100%, 
per ambdues modalitats. 
The result s will be 100% for both competi-
tions. 
 
2.3.3 La competició es realitzarà pel siste-
ma de final directa, sense eliminatòries. 
There will not be preliminaries for FRC com-
petition. 
 

FIGURES/ FIGURES 

- Tots els participants realitzaran 2 figures, 

les del grup obligatori de la categoria alevi-

na Nou Reglament FINA 2017-2021) 

- Els resultats s’obtindran per sumatori total. 

All participants in figure competition will per-
form the two (2)compulsory figures of 12 
and under Fina Age group (New FINA 
Rules 2017-2021) 
The results for figure competition will be ob-

tained by simple addition. 
 
RUTINA  LLIURE COMBINADA/ FREE 

COMBO ROUTINE 

- Veure 2.2.2 per nombre de nedadores 

- See 2.2.2 for number of swimmers 

- El temps de la rutina combinada ha de ser 

de 3’30” (més, menys 15”) 

- The FRC time limit is 3’30” (plus, minus 

15”) 

- Resultats: 100% puntuació rutina 

- Results: 100% routine score. 
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3. INSCRIPCIONS / ENTRIES 
 

Les inscripcions han d’estar a la Federació 
Catalana de Natació abans de les 12:00 ho-
res del dia 10 d’octubre del 2017 
(sincro@natacio.cat) 

Les inscripcions es podran realitzar a través 
del formulari adjunt (http://www.natacio.cat/
cat/arxiu/veure/3210) i s’han d’enviar per 
correu electrònic a (sincro@natacio.cat) junt 
amb el comprovant del pagament de la ins-
cripció. 
Tots els llistats provisionals i definitius els 
podreu trobar en dia i data especificats, a la 
web de la FCN (www.natacio.cat). 

El nombre de participants d’aquesta compe-
tició és de 180.  Places limitades.  La ins-
cripció es tancarà quan s'arribi a aquesta 
xifra per ordre estricte d'arribada de les 
sol·licituds. 

 

Entry forms must be at Federació Catalana 
de Natació no later than 10th October 2017 
(12h00) (sincro@natacio.cat). 

Entries can be done through the attached 
form (http://www.natacio.cat/cat/arxiu/
veure/3210) and sent by email 
(sincro@natacio.cat) together with bank re-
ceipt.  
 
The provisional and final will be displayed  
at the website of the FCN 
( www.natacio.cat ). 

The maximum number of participants for 
this competition has been fixed in 180 . En-
tries confirmed on a first come basis.  
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3.1. Condicions d’inscripció/ Terms and 
conditions of registration 

A) Econòmiques: 

- El preu per inscripció per a cada partici-
pant és de 42 €. 

- El preu per inscripció per entrenador/ dele-
gat és de 18€. 

En el preu de la inscripció s’inclou el menjar 
del dissabte i 2 berenars. 

El pagament es realitzarà per transferència 
bancària en el següent número de compte: 
BANC DE SABADELL 
ES98 0081 0025 2400 0357 1564 
 

S’ha de reenviar per correu electrònic 
(sincro@natacio.cat) el comprovant de la 
transferència. Per poder verificar que s’ha 
realitzat correctament el pagament abans 
de les 12.00 hores del dia 24 d’octubre de 
2017. 

Inscripció rutina combinada. 

A les nedadores reserves dels equips que 
disposin d´aquestes participants se´ls hi as-
signarà la posició de reserva en el formula-

ri. 

No es permetrà la participació en competi-
ció si: 

- No s’ha realitzat el pagament en el termini 
establert. 

- No es compleixen les condicions de parti-
cipació. 

- No es compleixen els terminis d’inscripció. 

- La data límit del pagament és el 24 d’octu-
bre. 
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