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Informació.

- Previsió Horària

https://www.aquatics.cat/natacio/CtCatEstiuAle21-22/

- Formulari de Baixes

https://form.jotform.com/202736333263047

- Formulari de Relleus

https://form.jotform.com/221424553250345

https://www.aquatics.cat/natacio/CtCatEstiuAle21-22/
https://form.jotform.com/202736333263047
https://form.jotform.com/221424553250345
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Accés instal·lació.

1. Accés instal·lació i espais
1. S’obrirà les instal·lacions a les 7:30 a les sessions del matí i 14:15 a les sessions de tarda.

2. L’accés es realitzarà:
1. Dissabte: Matí a través del pàrquing públic – Tarda a través entrada Marià Fortuny
2. Diumenge: Matí a través del pàrquing públic – Tarda a través entrada Marià Fortuny
3. Dilluns: Matí i tarda a través del pàrquing públic

3. Es reservarà la graderia del lateral de la Zona poliesportiva per al clubs participants. L’altra graderia es reservarà per al públic i s’accedirà a través 
dels accessos marcats en el planell.

4. En la pista poliesportiva, s’hi podran deixar carpes ÚNICAMENT els següents dies:
1. Dissabte: Tarda
2. Diumenge: Matí i tarda
3. Dilluns: Matí

5. Vestidors i serveis: s’utilitzaran únicament els assignats i s’accedirà a través del vestíbul que dona a Marià Fortuny.

6. Piscina de recuperació/escalfament. S’habilitarà la piscina de 25 de l’entrada únicament els següents dies:
1. Dissabte a partir de les 14:00
2. Diumenge a partir de les 14:00
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Consideracions Competició.

1. Secretaria de competició.

1. Formulari online de baixes:

1. Es tancarà 45’ abans de l’inici de la sessió.

2. Aquells nedadors No Presentats en una prova, no podran nedar cap altra prova restant de la mateixa sessió.

2. Formulari online composicions de Relleus.

1. Es tancarà 45’ abans de l’inici de la sessió.

3. Llistats de sortida, es podran descarregar a http://www.aquatics.cat

4. Els resultats de la competició estaran a la pàgina de la Federació Catalana de Natació: http://www.aquatics.cat

2. Escalfaments

1. No es permetrà material auxiliar en els escalfaments, llevat de taules de peus i pullbuoy.

2. Els horaris d’escalfament es distribuiran segons les proves en les que participin els nedadors.

3. Aquells nedadors que no participin en la sessió, escalfaran en el primer torn d’escalfament indicat.

3. Càmeres de sortida

1. Els nedadors hauran de presentar-se a la Càmera de Sortides unmínim de 3 sèries abans.

4. Entrega deMedalles

1. Es cridarà els equips per megafonia i es presentaran a la càmera de premiacions.

2. Els diplomes s’enviaran digitalment als clubs participants.

3. Els esportistes aniran uniformats per a la cerimònia.

5. Normatives de Banyadors. Es regularan segons la normativa FINA i RFEN. L’enllaç de la llista actualitzada de banyadors, la trobareu a
http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear.

http://www.aquatics.cat/
http://www.aquatics.cat/
http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear

