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1. Per poder accedir a la instal·lació totes les persones hauran d’haver omplert, signat i enviat a la FCN la Declaració d’Autoresponsabilitat mitjançant el
formulari oficial. No serà obligatori però si recomanable portar-la a la competició. Les corresponents a l’equip arbitral i tot el personal federatiu estaran en
dipòsit a la seu de la FCN.

2. A partir de l’enviament de la Declaració d’Autoresponsabilitat es rebrà un Codi QR, que caldrà presentar al Control d’Accés.

3. L’accés a la instal·lació a les sessió del matí es farà pel carrer Vilardordis. La sessions de la tarda accedirà a la instal·lació per l’entrada.
4. A l’entrada, es prendrà la temperatura a totes les persones que accedeixin a la instal·lació i es crearà un registre.
5. El Codi QR només estarà actiu en aquelles sessions en que l’esportista hagi de competir. Només els tècnics i delegats inscrits per la competició a

LEVERADE podran estar en totes les sessions.
6. En el cas de presència de simptomatologia en algun dels participants caldrà avisar immediatament al Delegat de prevenció de riscos COVID-19 del CN

Terrassa per activar el protocol sanitari establert.
7. Totes les persones hauran de respectar les directrius específiques que estableixi el Delegat de prevenció de riscos COVID-19 del CN Minorisa.
8. Es respectarà en tot cas la distribució d’espais i circulacions establertes per a la competició.
9. Els esportistes que nedin en dos blocs seguits podran quedar-se dins de la piscina.
10.L’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom. Només es podran treure la mascareta els esportistes just abans de tirar-se a l’aigua per l’escalfament i

per la competició a la posició de cada carrer. Just després de competir, en entrar a la Cambra de Recuperació caldrà tornar-se a posta la mascareta.
11.Es podran utilitzar els vestidors sense dutxes a disposició dels participants amb les mesures d’aforament establertes. El vestuari 6 serà pels esportistes

masculins i el 7 para els femenins.

Recordar a tots els participants del Campionat que segons s’estableix en la Normativa General 2020-2021 en el seu punt 2 de Competicions, “tothom haurà de
donar compliment als protocols i les recomanacions d’higiene, seguretat i salut establertes per les autoritats competents” i qualsevol irregularitat en aquest sentit
serà traslladat als òrgans disciplinaris de la Federació Catalana de Natació.

Accés i estada a la instal·lació.



Protocol de competició

Distribució d’espais.
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Circulacions.

(>) Pre-competició (amb mascareta)
Espai graderia/cadires > Cambra de 
sortida

Competició.

En arribar a la posició del seu carrer 
es pot treure la mascareta.

(>) Post-competició Recull roba (es 
posa mascareta) > Cambra de 
recuperació > es dirigeix al seu grup.
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Consideracions Competició.

1. Precambres i cambra de sortida. Els participants s´hauran de presentar 10’ sèries abans de la seva prova per realitzar la inspecció de
banyadors. La cambra de sortides es trobarà situada a continuació de les pre-cambres de sortida. Un cop passada la sèrie a la cambra
de sortides qui no s´hagi presentat prèviament per la PRE-CAMBRA, no podrà participar en la prova sent considerat com NO
PRESENTAT.

2. Banyadors. Es regularà segons acords publicats per FINA.
3. Sortides. La competició es regirà pel mètode de SORTIDA ÚNICA.
4. Sortida de la piscina durant la competició. Un cop acabada la cursa, els nedadors restaran dins de l´aigua, sense tocar les plaques de

cronometratge automàtic a l’espera que s´hagi donat la sortida de la següent sèrie, prèvia autorització del Jutge àrbitre de la
competició. En les proves els nedadors es quedaran agafats a la surada fins que s´hagi donat la següent sortida a una distancia de 2
mts de la placa de toc per tal que el jutge de sortides pugui donar la següent sortida en òptimes condicions.

5. Sortida no convencional. Qualsevol sortida de que no es realitzi des del bloc de sortides s’haurà d’avisar al jutge àrbitre abans de la
prova.

6. Llistats oficials de sortida i resultats- Els llistats oficials de sortida i resultats es podran consultar al web de la Federació Catalana de
Natació. (www.aquatics.cat),

7. NO es podrà escalfar/suavitzar forà de l’horari establert i sempre a la piscina de competició.
8. Premiació. L´entrega de la premiació individual serà diumenge un cop finalitzi la prova nº 64. Els guanyadors i guanyadores s´hauran de

presentar a la cambra de premiació amb l'equitació oficial del seu club.
9. Entrega Medalles. Les medalles de cada prova i categoria seran entregades en una taula a la grada de públic. Per recollir-les caldrà

identificar-se amb el DNI o NIE.
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Consideracions generals.

10. Cronometratge Automàtic. Degut a tocs defectuosos, errades o possibles desqualificacions, els temps reflexats a la pantalla del marcador

automàtic no seran considerats oficials fins que el jutge àrbitre no hagi donat la oficialitat als mateixos.

11. Reclamacions. Les reclamacions per anomalies detectades als llistats oficials de sortida seran reportades a secretaria de competició fins

60 minuts abans de l´inici de la 1ª jornada. Les reclamacions derivades d´errades en els resultats seran igualment ateses únicament a

secretaria de competició. Les reclamacions només seran ateses si són fetes pel delegat designat oficialment per cada club amb un dipòsit

de 50 € que seran retornat en el cas que el recurs sigui favorable al club recorrent.
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