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Presentació

Del 10 al 12 de maig se celebrarà el II Open SinKro Experience. Aquest esdeveniment es 
realitzarà a les instal·lacions esportives del Poliesportiu Inacua, seu del C.D.N Inacua Màlaga, 
situades a tan sols 15 minuts del centre de Màlaga. 

L'Open organitzat conjuntament pel Club Natació Kallípolis, SINCRO CAMP i amb la 
col·laboració del club amfitrió C.D.N Inacua Màlaga té com a objectiu ser una competició 
referent per a la natació artística a casa nostra. La Bet Fernández serà la directora de 
competició d'aquest esdeveniment. 

El II Open SinKro Experience permetrà a les participants viure una competició totalment 
diferent. Els equips compartiran experiències tant competitives com lúdiques basades en els 
valors de l'esport i el 'fair play'. 

L'organització premiarà als primers classificats en cada categoria. També s'atorgaran el Premi 
al Públic i el Premi al Fair Play. Aquest any, a més, l'esdeveniment s'obre a la categoria Màster, 
oferint-los la possibilitat de gaudir d'un cap de setmana inoblidable. Volem posar en valor el 
respecte i el bon comportament entre el públic assistent, jutges, organització i esportistes. 

Després de la gran experiència viscuda l'any passat en la primera edició celebrada a Etxebarri 
(Bilbao) us convidem a sumar-vos a l'experiència Sinkro Experience!

dossier informatiu

REGLAMENT
1. Categories:

2. Participació:

> Hi podran participar esportistes, sense distinció de gènere. 

> No hi haurà limitació pel que fa al nombre d'equips inscrits per Club fins a un màxim total de 
140 participants. Les places s'atorgaran per rigorós ordre d'inscripció. 

> En el cas que un Club participant presenti més d'un equip s'ha de fer constar en els fulls 
d'inscripció amb un distintiu per a cada un d'ells (per exemple "Kallípolis A"). També s'haurà 
de fer constar el número de llicència (en cas de comptar amb ella), nom i cognoms i any de 
naixement de cada esportista. 

> Cada participant només podrà participar en una categoria i equip. 

3. Competició

La competició consta de tres proves: Rutina Combinada, Copa Sinkro Experience i Rutina 
Exprés. L'Open se celebrarà en dues jornades: el divendres 10 de maig (sessió de tarda) i el 
dissabte 11 de maig, dividida en sessió matinal i de tarda. 

Cada prova és independent i no és imprescindible participar en totes elles.

3.1. RUTINA COMBINADA

> És una combinació de rutines, amb un mínim de 6 i un màxim de 12 participants per equip. 

> La durada de la rutina serà de 3 'amb 15 "de més (3 15") o de menys (2 45 ") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

> L'incompliment de la durada de les rutines suposarà una penalització de 2 punts a restar de 
la puntuació total. 

> No es poden barrejar categories.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

És una competició per equips (entre 6 i 10 components) que consta de 2 proves:

> Gimcana per Màlaga per equips. 

> Relleus amb continguts de sincro a la piscina. 

Guanyarà l'equip que puntuï més en el sumatori de les 2 proves. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En aquesta modalitat competiran equips formats per nedadores (entre 6 i 8) de diferents 
clubs. Es realitzarà un sorteig per a cada categoria. Els "nous equips" resultants del sorteig 
tindran 30 minuts per preparar una coreografia. Passat aquest temps començarà la 
competició. Hi haurà un equip guanyador per categoria i estarà format per noies de 
diferents clubs.

4. Jurat

4.1. El jurat de les tres proves de rutines constarà de 2 panells de 3 jutges 

> Panell d'execució (execució, sincronització i dificultat) 

> Panell d'impressió artística (coreografia, interpretació musical i presentació)

4.2. La puntuació final serà el 100%, calculada a partir de la suma del panell d'execució 
(50%) i del panell d'impressió artística (50%), un cop restades les penalitzacions. 

5. Exhibició:

A nivell d'exhibició es pot participar en la RUTINA AMB CÈRCOLS. És imprescindible que hi 
hagi tants cèrcols com a components de l'equip (participació oberta).

La durada de la rutina serà de 2', amb 15" de més (2’15") o de menys (1’45") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

6. Programa de competició:

Divendres 10 maig 

Tarda: Gimcana per Màlaga per equips. 

Dissabte 11 maig 

Sessió de matí: rutina combinada 

Sessió de tarda: rutina d'anelles + rutina exprés + exhibició amb cèrcols 

Premis i obsequis 
> Es lliuraran premis als tres primers classificats en Rutines Combinades de cada categoria. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de 
Rutina Exprés. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de la Copa 
Sinkro Experience. 

> Tots els participants en el II Open SinKro Experience rebran un pack amb equipació Turbo® 
exclusiva del torneig i obsequis SINCRO CAMP. 

Els guardons es lliuraran en acabar la sessió de tarda, a la mateixa instal·lació esportiva. 

A la nit, durant la festa de l'Open, es realitzarà el lliurament del Premi del Públic atorgat pel 
públic assistent i el Premi Fair Play atorgat per les tècniques dels propis clubs participants.

Inscripció
Termini d'inscripció: la inscripció es tancarà quan s'arribi al límit màxim de participants de 140 
esportistes o, si no, el dia 16 d'abril. 

Per confirmar la inscripció és imprescindible: 
> Envia el full d'inscripció completat 
> Justificant de pagament de 100 euros al número de compte:

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicant el nom del Club inscrit. Aquests diners es restaran de la quantitat total que es pagarà 
per la participació de les esportistes. 

L'organització enviarà la confirmació al Club inscrit via e-mail. 

instal·lació 
El II Open SinKro Experience se celebrarà a les espectaculars instal·lacions de Inacua Màlaga, 
molt a prop del centre de la ciutat. En aquest centre esportiu s'han disputat competicions de 
nivell internacional. 

La seva oferta especialitzada en esports aquàtics és ingent, disposant de quatre piscines: dues 
de dimensions olímpiques (una coberta i una altra descoberta), una de 25 metres i una altra de 8. 

Tots els equips participants disposaran de temps per realitzar un entrenament previ a les 
mateixes instal·lacions d’Inacua Màlaga, tant en la sessió de matí com en la de tarda.
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la puntuació total. 

> No es poden barrejar categories.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

És una competició per equips (entre 6 i 10 components) que consta de 2 proves:

> Gimcana per Màlaga per equips. 

> Relleus amb continguts de sincro a la piscina. 

Guanyarà l'equip que puntuï més en el sumatori de les 2 proves. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En aquesta modalitat competiran equips formats per nedadores (entre 6 i 8) de diferents 
clubs. Es realitzarà un sorteig per a cada categoria. Els "nous equips" resultants del sorteig 
tindran 30 minuts per preparar una coreografia. Passat aquest temps començarà la 
competició. Hi haurà un equip guanyador per categoria i estarà format per noies de 
diferents clubs.

4. Jurat

4.1. El jurat de les tres proves de rutines constarà de 2 panells de 3 jutges 

> Panell d'execució (execució, sincronització i dificultat) 

> Panell d'impressió artística (coreografia, interpretació musical i presentació)

4.2. La puntuació final serà el 100%, calculada a partir de la suma del panell d'execució 
(50%) i del panell d'impressió artística (50%), un cop restades les penalitzacions. 

5. Exhibició:

A nivell d'exhibició es pot participar en la RUTINA AMB CÈRCOLS. És imprescindible que hi 
hagi tants cèrcols com a components de l'equip (participació oberta).

La durada de la rutina serà de 2', amb 15" de més (2’15") o de menys (1’45") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

6. Programa de competició:

Divendres 10 maig 

Tarda: Gimcana per Màlaga per equips. 

Dissabte 11 maig 

Sessió de matí: rutina combinada 

Sessió de tarda: rutina d'anelles + rutina exprés + exhibició amb cèrcols 

Premis i obsequis 
> Es lliuraran premis als tres primers classificats en Rutines Combinades de cada categoria. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de 
Rutina Exprés. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de la Copa 
Sinkro Experience. 

> Tots els participants en el II Open SinKro Experience rebran un pack amb equipació Turbo® 
exclusiva del torneig i obsequis SINCRO CAMP. 

Els guardons es lliuraran en acabar la sessió de tarda, a la mateixa instal·lació esportiva. 

A la nit, durant la festa de l'Open, es realitzarà el lliurament del Premi del Públic atorgat pel 
públic assistent i el Premi Fair Play atorgat per les tècniques dels propis clubs participants.

Inscripció
Termini d'inscripció: la inscripció es tancarà quan s'arribi al límit màxim de participants de 140 
esportistes o, si no, el dia 16 d'abril. 

Per confirmar la inscripció és imprescindible: 
> Envia el full d'inscripció completat 
> Justificant de pagament de 100 euros al número de compte:

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicant el nom del Club inscrit. Aquests diners es restaran de la quantitat total que es pagarà 
per la participació de les esportistes. 

L'organització enviarà la confirmació al Club inscrit via e-mail. 

instal·lació 
El II Open SinKro Experience se celebrarà a les espectaculars instal·lacions de Inacua Màlaga, 
molt a prop del centre de la ciutat. En aquest centre esportiu s'han disputat competicions de 
nivell internacional. 

La seva oferta especialitzada en esports aquàtics és ingent, disposant de quatre piscines: dues 
de dimensions olímpiques (una coberta i una altra descoberta), una de 25 metres i una altra de 8. 

Tots els equips participants disposaran de temps per realitzar un entrenament previ a les 
mateixes instal·lacions d’Inacua Màlaga, tant en la sessió de matí com en la de tarda.
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REGLAMENT
1. Categories:

2. Participació:

> Hi podran participar esportistes, sense distinció de gènere. 

> No hi haurà limitació pel que fa al nombre d'equips inscrits per Club fins a un màxim total de 
140 participants. Les places s'atorgaran per rigorós ordre d'inscripció. 

> En el cas que un Club participant presenti més d'un equip s'ha de fer constar en els fulls 
d'inscripció amb un distintiu per a cada un d'ells (per exemple "Kallípolis A"). També s'haurà 
de fer constar el número de llicència (en cas de comptar amb ella), nom i cognoms i any de 
naixement de cada esportista. 

> Cada participant només podrà participar en una categoria i equip. 

3. Competició

La competició consta de tres proves: Rutina Combinada, Copa Sinkro Experience i Rutina 
Exprés. L'Open se celebrarà en dues jornades: el divendres 10 de maig (sessió de tarda) i el 
dissabte 11 de maig, dividida en sessió matinal i de tarda. 

Cada prova és independent i no és imprescindible participar en totes elles.

3.1. RUTINA COMBINADA

> És una combinació de rutines, amb un mínim de 6 i un màxim de 12 participants per equip. 

> La durada de la rutina serà de 3 'amb 15 "de més (3 15") o de menys (2 45 ") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

> L'incompliment de la durada de les rutines suposarà una penalització de 2 punts a restar de 
la puntuació total. 

> No es poden barrejar categories.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

És una competició per equips (entre 6 i 10 components) que consta de 2 proves:

> Gimcana per Màlaga per equips. 

> Relleus amb continguts de sincro a la piscina. 

Guanyarà l'equip que puntuï més en el sumatori de les 2 proves. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En aquesta modalitat competiran equips formats per nedadores (entre 6 i 8) de diferents 
clubs. Es realitzarà un sorteig per a cada categoria. Els "nous equips" resultants del sorteig 
tindran 30 minuts per preparar una coreografia. Passat aquest temps començarà la 
competició. Hi haurà un equip guanyador per categoria i estarà format per noies de 
diferents clubs.

4. Jurat

4.1. El jurat de les tres proves de rutines constarà de 2 panells de 3 jutges 

> Panell d'execució (execució, sincronització i dificultat) 

> Panell d'impressió artística (coreografia, interpretació musical i presentació)

4.2. La puntuació final serà el 100%, calculada a partir de la suma del panell d'execució 
(50%) i del panell d'impressió artística (50%), un cop restades les penalitzacions. 

5. Exhibició:

A nivell d'exhibició es pot participar en la RUTINA AMB CÈRCOLS. És imprescindible que hi 
hagi tants cèrcols com a components de l'equip (participació oberta).

La durada de la rutina serà de 2', amb 15" de més (2’15") o de menys (1’45") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

6. Programa de competició:

Divendres 10 maig 

Tarda: Gimcana per Màlaga per equips. 

Dissabte 11 maig 

Sessió de matí: rutina combinada 

Sessió de tarda: rutina d'anelles + rutina exprés + exhibició amb cèrcols 

Premis i obsequis 
> Es lliuraran premis als tres primers classificats en Rutines Combinades de cada categoria. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de 
Rutina Exprés. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de la Copa 
Sinkro Experience. 

> Tots els participants en el II Open SinKro Experience rebran un pack amb equipació Turbo® 
exclusiva del torneig i obsequis SINCRO CAMP. 

Els guardons es lliuraran en acabar la sessió de tarda, a la mateixa instal·lació esportiva. 

A la nit, durant la festa de l'Open, es realitzarà el lliurament del Premi del Públic atorgat pel 
públic assistent i el Premi Fair Play atorgat per les tècniques dels propis clubs participants.

Inscripció
Termini d'inscripció: la inscripció es tancarà quan s'arribi al límit màxim de participants de 140 
esportistes o, si no, el dia 16 d'abril. 

Per confirmar la inscripció és imprescindible: 
> Envia el full d'inscripció completat 
> Justificant de pagament de 100 euros al número de compte:

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicant el nom del Club inscrit. Aquests diners es restaran de la quantitat total que es pagarà 
per la participació de les esportistes. 

L'organització enviarà la confirmació al Club inscrit via e-mail. 

instal·lació 
El II Open SinKro Experience se celebrarà a les espectaculars instal·lacions de Inacua Màlaga, 
molt a prop del centre de la ciutat. En aquest centre esportiu s'han disputat competicions de 
nivell internacional. 

La seva oferta especialitzada en esports aquàtics és ingent, disposant de quatre piscines: dues 
de dimensions olímpiques (una coberta i una altra descoberta), una de 25 metres i una altra de 8. 

Tots els equips participants disposaran de temps per realitzar un entrenament previ a les 
mateixes instal·lacions d’Inacua Màlaga, tant en la sessió de matí com en la de tarda.

allotjament 
La Residència SRM Arunda ha estat recentment renovada, de manera que les participants en 
el II Open SinKro Experience podran gaudir d'un allotjament perfecte. Situada a 20 minuts a 
peu del complex esportiu Inacua Màlaga, aquesta residència compta amb una capacitat de 
fins a 256 persones. 

Les habitacions disposen de:
> Llits 2m x 1m
> WIFI gratuït 
> Aire condicionat 
> Neteja diària 

Tots els àpats són en bufet lliure. Els menús de les esportistes són pactats amb la 
direcció esportiva de l'Open Sinkro Experience per adaptar-lo a l'exigència de la 
competició que es realitzarà. En cas de necessitar algun tipus d'alimentació especial, 
s'ha d'especificar a la inscripció.
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REGLAMENT
1. Categories:

2. Participació:

> Hi podran participar esportistes, sense distinció de gènere. 

> No hi haurà limitació pel que fa al nombre d'equips inscrits per Club fins a un màxim total de 
140 participants. Les places s'atorgaran per rigorós ordre d'inscripció. 

> En el cas que un Club participant presenti més d'un equip s'ha de fer constar en els fulls 
d'inscripció amb un distintiu per a cada un d'ells (per exemple "Kallípolis A"). També s'haurà 
de fer constar el número de llicència (en cas de comptar amb ella), nom i cognoms i any de 
naixement de cada esportista. 

> Cada participant només podrà participar en una categoria i equip. 

3. Competició

La competició consta de tres proves: Rutina Combinada, Copa Sinkro Experience i Rutina 
Exprés. L'Open se celebrarà en dues jornades: el divendres 10 de maig (sessió de tarda) i el 
dissabte 11 de maig, dividida en sessió matinal i de tarda. 

Cada prova és independent i no és imprescindible participar en totes elles.

3.1. RUTINA COMBINADA

> És una combinació de rutines, amb un mínim de 6 i un màxim de 12 participants per equip. 

> La durada de la rutina serà de 3 'amb 15 "de més (3 15") o de menys (2 45 ") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

> L'incompliment de la durada de les rutines suposarà una penalització de 2 punts a restar de 
la puntuació total. 

> No es poden barrejar categories.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

És una competició per equips (entre 6 i 10 components) que consta de 2 proves:

> Gimcana per Màlaga per equips. 

> Relleus amb continguts de sincro a la piscina. 

Guanyarà l'equip que puntuï més en el sumatori de les 2 proves. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En aquesta modalitat competiran equips formats per nedadores (entre 6 i 8) de diferents 
clubs. Es realitzarà un sorteig per a cada categoria. Els "nous equips" resultants del sorteig 
tindran 30 minuts per preparar una coreografia. Passat aquest temps començarà la 
competició. Hi haurà un equip guanyador per categoria i estarà format per noies de 
diferents clubs.

4. Jurat

4.1. El jurat de les tres proves de rutines constarà de 2 panells de 3 jutges 

> Panell d'execució (execució, sincronització i dificultat) 

> Panell d'impressió artística (coreografia, interpretació musical i presentació)

4.2. La puntuació final serà el 100%, calculada a partir de la suma del panell d'execució 
(50%) i del panell d'impressió artística (50%), un cop restades les penalitzacions. 

5. Exhibició:

A nivell d'exhibició es pot participar en la RUTINA AMB CÈRCOLS. És imprescindible que hi 
hagi tants cèrcols com a components de l'equip (participació oberta).

La durada de la rutina serà de 2', amb 15" de més (2’15") o de menys (1’45") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

6. Programa de competició:

Divendres 10 maig 

Tarda: Gimcana per Màlaga per equips. 

Dissabte 11 maig 

Sessió de matí: rutina combinada 

Sessió de tarda: rutina d'anelles + rutina exprés + exhibició amb cèrcols 

Premis i obsequis 
> Es lliuraran premis als tres primers classificats en Rutines Combinades de cada categoria. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de 
Rutina Exprés. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de la Copa 
Sinkro Experience. 

> Tots els participants en el II Open SinKro Experience rebran un pack amb equipació Turbo® 
exclusiva del torneig i obsequis SINCRO CAMP. 

Els guardons es lliuraran en acabar la sessió de tarda, a la mateixa instal·lació esportiva. 

A la nit, durant la festa de l'Open, es realitzarà el lliurament del Premi del Públic atorgat pel 
públic assistent i el Premi Fair Play atorgat per les tècniques dels propis clubs participants.

Inscripció
Termini d'inscripció: la inscripció es tancarà quan s'arribi al límit màxim de participants de 140 
esportistes o, si no, el dia 16 d'abril. 

Per confirmar la inscripció és imprescindible: 
> Envia el full d'inscripció completat 
> Justificant de pagament de 100 euros al número de compte:

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicant el nom del Club inscrit. Aquests diners es restaran de la quantitat total que es pagarà 
per la participació de les esportistes. 

L'organització enviarà la confirmació al Club inscrit via e-mail. 

instal·lació 
El II Open SinKro Experience se celebrarà a les espectaculars instal·lacions de Inacua Màlaga, 
molt a prop del centre de la ciutat. En aquest centre esportiu s'han disputat competicions de 
nivell internacional. 

La seva oferta especialitzada en esports aquàtics és ingent, disposant de quatre piscines: dues 
de dimensions olímpiques (una coberta i una altra descoberta), una de 25 metres i una altra de 8. 

Tots els equips participants disposaran de temps per realitzar un entrenament previ a les 
mateixes instal·lacions d’Inacua Màlaga, tant en la sessió de matí com en la de tarda.
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Activitats
Les participants del II Open SinKro Experience podran gaudir de dues activitats lúdiques: 

> Dissabte 11 Maig (nit): Festa final del campionat a la Residència Arunda 
> Diumenge 12 maig (matí): Big SUP, banana boat i activitats a la platja de Màlaga (inclòs en 
el preu de les participants internes).

tarifes 
PARTICIPANTS CATEGORIES I, II I III (2 NITS): 225 € 
> Participació Open
> Allotjament en PC i habitacions múltiples 3-4 persones (entrada divendres tarda - sortida 
diumenge després d'esmorzar) 
> Gimcana Màlaga + activitats platja diumenge + desplaçaments a activitats 
> Pack equipació de regal Turbo 
> Assegurança d'accidents 
> Festa final campionat 

PARTICIPANTS MÀSTERS I EQUIP TÈCNIC (2 NITS): 160 € 
> Participació Open 
> Allotjament en PC a habitacions dobles (entrada divendres tarda - sortida diumenge des-
prés d'esmorzar) 
> Gimcana Màlaga (opcional) 
> Pack equipació de regal Turbo 
> Assegurança d'accidents 
*No inclou el sopar de dissabte a la nit.
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Depenent del tipus de consulta, podeu contactar amb:

CONTACTE

COMPETICIÓ:
CN KALLÍPOLIS

ALlotjament i activitats:
SINCRO CAMP

WEB
www.kallipolis.cat

EMAIL
kallipolis@kallipolis.cat

TELÈFON
[+34] 93 280 24 92 (L-V, 10:00-16:00)

WEB
www.sincro-camp.com

EMAIL
info@sincro-camp.com

TELÈFON

[+34] 93 229 65 57 (L-V, 9:00-19:00)

REGLAMENT
1. Categories:

2. Participació:

> Hi podran participar esportistes, sense distinció de gènere. 

> No hi haurà limitació pel que fa al nombre d'equips inscrits per Club fins a un màxim total de 
140 participants. Les places s'atorgaran per rigorós ordre d'inscripció. 

> En el cas que un Club participant presenti més d'un equip s'ha de fer constar en els fulls 
d'inscripció amb un distintiu per a cada un d'ells (per exemple "Kallípolis A"). També s'haurà 
de fer constar el número de llicència (en cas de comptar amb ella), nom i cognoms i any de 
naixement de cada esportista. 

> Cada participant només podrà participar en una categoria i equip. 

3. Competició

La competició consta de tres proves: Rutina Combinada, Copa Sinkro Experience i Rutina 
Exprés. L'Open se celebrarà en dues jornades: el divendres 10 de maig (sessió de tarda) i el 
dissabte 11 de maig, dividida en sessió matinal i de tarda. 

Cada prova és independent i no és imprescindible participar en totes elles.

3.1. RUTINA COMBINADA

> És una combinació de rutines, amb un mínim de 6 i un màxim de 12 participants per equip. 

> La durada de la rutina serà de 3 'amb 15 "de més (3 15") o de menys (2 45 ") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

> L'incompliment de la durada de les rutines suposarà una penalització de 2 punts a restar de 
la puntuació total. 

> No es poden barrejar categories.

3.2. COPA SINKRO EXPERIENCE

És una competició per equips (entre 6 i 10 components) que consta de 2 proves:

> Gimcana per Màlaga per equips. 

> Relleus amb continguts de sincro a la piscina. 

Guanyarà l'equip que puntuï més en el sumatori de les 2 proves. 

3.3. RUTINA EXPRÉS

En aquesta modalitat competiran equips formats per nedadores (entre 6 i 8) de diferents 
clubs. Es realitzarà un sorteig per a cada categoria. Els "nous equips" resultants del sorteig 
tindran 30 minuts per preparar una coreografia. Passat aquest temps començarà la 
competició. Hi haurà un equip guanyador per categoria i estarà format per noies de 
diferents clubs.

4. Jurat

4.1. El jurat de les tres proves de rutines constarà de 2 panells de 3 jutges 

> Panell d'execució (execució, sincronització i dificultat) 

> Panell d'impressió artística (coreografia, interpretació musical i presentació)

4.2. La puntuació final serà el 100%, calculada a partir de la suma del panell d'execució 
(50%) i del panell d'impressió artística (50%), un cop restades les penalitzacions. 

5. Exhibició:

A nivell d'exhibició es pot participar en la RUTINA AMB CÈRCOLS. És imprescindible que hi 
hagi tants cèrcols com a components de l'equip (participació oberta).

La durada de la rutina serà de 2', amb 15" de més (2’15") o de menys (1’45") incloent el temps 
fora de l'aigua. 

6. Programa de competició:

Divendres 10 maig 

Tarda: Gimcana per Màlaga per equips. 

Dissabte 11 maig 

Sessió de matí: rutina combinada 

Sessió de tarda: rutina d'anelles + rutina exprés + exhibició amb cèrcols 

Premis i obsequis 
> Es lliuraran premis als tres primers classificats en Rutines Combinades de cada categoria. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de 
Rutina Exprés. 

> Es lliurarà un premi al primer equip classificat de cada categoria en la prova de la Copa 
Sinkro Experience. 

> Tots els participants en el II Open SinKro Experience rebran un pack amb equipació Turbo® 
exclusiva del torneig i obsequis SINCRO CAMP. 

Els guardons es lliuraran en acabar la sessió de tarda, a la mateixa instal·lació esportiva. 

A la nit, durant la festa de l'Open, es realitzarà el lliurament del Premi del Públic atorgat pel 
públic assistent i el Premi Fair Play atorgat per les tècniques dels propis clubs participants.

Inscripció
Termini d'inscripció: la inscripció es tancarà quan s'arribi al límit màxim de participants de 140 
esportistes o, si no, el dia 16 d'abril. 

Per confirmar la inscripció és imprescindible: 
> Envia el full d'inscripció completat 
> Justificant de pagament de 100 euros al número de compte:

ES21 0081-0142-71-0001383946

Indicant el nom del Club inscrit. Aquests diners es restaran de la quantitat total que es pagarà 
per la participació de les esportistes. 

L'organització enviarà la confirmació al Club inscrit via e-mail. 

instal·lació 
El II Open SinKro Experience se celebrarà a les espectaculars instal·lacions de Inacua Màlaga, 
molt a prop del centre de la ciutat. En aquest centre esportiu s'han disputat competicions de 
nivell internacional. 

La seva oferta especialitzada en esports aquàtics és ingent, disposant de quatre piscines: dues 
de dimensions olímpiques (una coberta i una altra descoberta), una de 25 metres i una altra de 8. 

Tots els equips participants disposaran de temps per realitzar un entrenament previ a les 
mateixes instal·lacions d’Inacua Màlaga, tant en la sessió de matí com en la de tarda.

OPEN


