
TRIA la prova que prefereixis

100x100 metres

50x100 metres

30x100 metres

20x50 metres
INSCRIPCIÓ: Donatiu (€) per La Marató TV3 (Salut Cardiovascular)

PREMI als FINISHERS de cada prova i esmorzar per tothom
+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Jordi Cantó 695 828 900
                                                                          Fran Carrillo 677 410 287

*Data Límit Inscripció: 16/12/2022
 

Torneig 100 de 100Torneig 100 de 100
DISSABTE 24 desembre 2022 a partir 7:00h

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONS

Solidàries amb La Marató TV3 - Salut CardiovascularSolidàries amb La Marató TV3 - Salut Cardiovascular



REGLAMENT
1.- El dissabte 24 de desembre es realitzarà a la piscina coberta de Mollerussa les
100 de 100 solidàries amb la Marató de TV3. 
Tal i com s'indica, aquesta activitat està inclosa en els actes de La Marató de TV3,
dedicada a la salut cardiovascular. 
Consisteix en una activitat inclusiva entre clubs i associacions en la qual s'ha de
nedar un nombre de piscines determinat depenent de l'edat i nivell del
nedador/a.

Cada nedador/a es podrà inscriure a la prova que cregui que és capaç de realitzar
prèvia acceptació de l'entrenador/a. L'objectiu es realitzar els metres establerts
no sent el temps un factor a tenir en compte per la realització d'aquestes
piscines.

2.- El Club Natació Mollerussa, l'Associació Atlètica Xafatolls i l'Associació
Esportiva de Natació el Palau d'Anglesola amb el suport de l'Ajuntament de
Mollerussa, la Piscina Coberta de Mollerussa i el Consell Esportiu del Pla d'Urgell
organitza aquest torneig.

3.- Els horaris de les proves es penjaran la setmana anterior a la jornada esporitva
en un cartell a la piscina coberta de Mollerussa.

4.- Per poder-hi participar, s'ha de realitzar la inscripció omplint el formulari que
trobareu un cop escanejeu el codi QR del cartell i fent una aportació econòmica el
dia del TORNEIG a favor de la Marató de TV3.  Aquest any, totes les recaptacions
aniran destinades a la investigació de la SALUT CARDIOVASCULAR.

5.- Data límit d'inscripció: Divendres 16 de desembre de 2022


