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Enllaços d’interés.

Podreu trobar tota la previsió horària en el següent enllaç:

https://www.aquatics.cat/natacio/CtCatEstiuInf21-22

Enllaç notificació No Presentats (en aquest campionat no hi ha baixes)

https://form.jotform.com/221242050232335

Enllaç composició de relleus

https://form.jotform.com/221424553250345

https://www.aquatics.cat/natacio/CtCatEstiuInf21-22
https://form.jotform.com/221242050232335
https://form.jotform.com/221424553250345
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Accés Instal·lacions.

Enllaç

https://www.google.com/maps/place/Cam%C3%AD+XI,+1,+43006+Tarragona/@41.1228565,1.2013284,158m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a157f02ceb4c69:0xf8a7b822ebc3046e!8m2!3d41.1234473!4d1.2002087
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Distribució d’espais.
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Distribució dels Clubs a les Graderies.

- Els clubs es distribuiran lliurement i única en les graderies assignades als esportistes.

- Graderia lateral just davant del carrer 8

- Graderia situada al final de la piscina de competició.

- La graderia fixa és d’ús exclusiu per al públic.
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Consideracions generals.

1. Escalfaments.

1. La durada dels escalfaments serà de 40 minuts i exclusius per als nedador@s.

1. Escalfaments sessions matinals distribuïts segons l’ordre del calendari de proves tal i com indica la previsió horària.

2. Escalfaments sessions de tarda.

1. Primer torn per als nedadors no classificats en finals i que no participen en relleus

2. Segon torn per als nedadors participants en finals i rellevistes

2. La piscina interior de 25 estarà disponible per als nedadors durant l’escalfament i durant la sessió de competició.

3. No estarà permès l’ús d’aletes, manoples i gomes de resistència assistida/resistida durant l’escalfament.
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Consideracions competició.

1. Secretaria de competició. Totes les gestions es faran on-line mitjançant els següents formularis:

1. En aquest Campionat no hi ha BAIXES. Aquells nedadors no presentats, no podran participar en cap altra prova al llarg de la mateixa Sessió.

2. Formulari online de No Presentats. Els No Presentats que tingueu segurs, els podeu comunicar a través del formulari. Fins 45’ abans de l’inici de la sessió.

3. Formulari online de Composicions de Relleus: fins 45’ abans de l’inici de la sessió.

4. No es farà entrega de jocs de sèries ni composicions de finals, que es podran descarregar a http://www.aquatics.cat.

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

3. 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.

4. Es recomana als nedadors presentar-se a la cambra de sortides un mínim de 3 sèries abans de la seva participació..

5. Comissió de Competició: La comissió de competició estarà facultada per resoldre les possibles incidències a la competició i estarà format per:

1. Director de Competició

2. 1 Membre de la Federació Catalana de Natació

3. El Jutge Àrbitre de la Competició

4. 1 Representant del Club organitzador

5. 1 Representant escollit a sorteig dels Clubs participants en la competició.

6. Qualsevol incompliment d’aquesta normativa pot incórrer en infracció dels reglaments de la Federació Catalana de Natació i comportar una sanció disciplinària

del Jutge únic del Comitè de competició de la FCN.

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

