
XXXVII CAMPIONAT CATALUNYA NATACIÓ OPEN MÀSTERS 
VII MEMORIAL MANEL DOMENECH I BONET 
Piscina 50 – 10 carrers i Cronometratge Automàtic

11-12 de Juny de 2022

Anella Mediterrània - Piscina Sylvia Fontana

(Tarragona)
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Previsió horària estimada.

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/CtCatOpenNatMasters21-22

http://competicions.natacio.cat/2022/CCMASTERSESTIU2022/prev_horaria.pdf

Web de la competició.
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2. L’accés dels nedadors a la instal·lació es farà per l´entrada principal de la instal.lació (edifici). L´accés estarà marcat a les instruccions tècniques de la
competició.

3. La competició es realitzarà a porta oberta, per tant hi podrà entrar públic.
4. En el cas de presència de simptomatologia en algun dels participants caldrà avisar immediatament al Delegat de prevenció de riscos COVID-19 del

Patronat d´Esports de l´Ajuntament de Tarragona a per activar el protocol sanitari establert.
5. Totes les persones hauran de respectar les directrius específiques que estableixi el Delegat de prevenció de riscos COVID-19 del Patronat d´Esports de

l´Ajuntament de Tarragona.
6. Es respectarà en tot cas la distribució d’espais, circulacions, horaris d´escalfaments, suavització i sortida de la instal.lació al final de cada sessió.
7. Es podran utilitzar els vestidors i dutxes (veure planell).

Recordar a tots els participants del Campionat que segons s’estableix en la Normativa General 2021-2022 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.



Planell accés a la instal.lació
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Distribució d’espais i circulacions. 
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Consideracions Competició.

1. ASPECTES GENERALS
1. Precambres i cambra de sortida. Els participants s´hauran de presentar 10’ 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.

Les pre-cambres i cambra de sortides de les proves de 50m es trobarà al costat contrari a les sorties de la resta

de proves al costat del carrer 0.

Els nedadors/es hauran de presentar a la pre-cambra de sortides el DNI ó NIE original ó còpia per poder participar a les proves (incloses les proves de relleus). 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.

Sortides. La competició es regirà pel mètode de SORTIDA ÚNICA.

Banyadors. Es regularà segons acords publicats per FINA.

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.

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

2. 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),

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/CtCatOpenNatMasters21-22
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Consideracions generals.

2. Premiació. L´entrega de la premiació del campionat serà diumenge immediatament després que finalitzi la prova nº 42. Els guanyadors i
guanyadores s´hauran de presentar a la cambra de premiació amb l'equipació oficial del seu club.

L´entrega de premis als participants de més edat es farà un cop finalitzada la sessió de dissabte matí.

3. Entrega Medalles. Les medalles de cada prova i categoria seran entregades en una taula a la graderia superior. Per recollir-les caldrà identificar-se amb el DNI o NIE.

Les medalles no podrán ser recollides per altre persona que no sigui la guardonada.

4. 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.

5. 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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Consideracions generals.

2. ESCALFAMENTS
1. Els Clubs disposaran del següent espai d’escalfament:

1. El vas de la competició amb la distribució de torns que marqui la previsió horària.
Vas de recuperació:
2. 3 carrers a la piscina cobert ade 25mts.

3. COMPETICIÓ
Normatives 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.

1. Baixes:
https://form.jotform.com/202736333263047
(enviar fins 60’ abans de l’inici de la sessió corresponent, en aquest moment el formulari es deshabilitarà)
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Consideracions generals.
2. Relleus:

https://form.jotform.com/202752271563049
(enviar fins 60’ abans de l’inici de la sessió corresponent, en aquest moment el formulari es deshabilitarà)

Quan restin 30min per l´inici de cada sessió es publicaran les composicions de relleus al web de resultats del
campionat. (Cal que reviseu que totes les vostres composicions entregades siguin correctes - No s´admeten canvis).

3. Els resultats de la competició estaran a la pàgina de la Federació Catalana de Natació:
https://www.aquatics.cat/masters/natacio/CtCatOpenNatMastersHivern21-22
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Consideracions generals.
4. 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 FERNANDO IBAÑEZ HERRERA

2. 1 Membre de la Federació Catalana de Natació SABINA MARTÍNEZ LEÓN

3. El Jutge Àrbitre de la Competició ESTHER MARSILLACH LÓPEZ

4. 1 Representant del entitat organitzadora PATRONAT ESPORTS TARRAGONA

5. 1 Representant escollit a sorteig dels Clubs participants en la competició. Delegat/da C.N. TÀRRACO

4. INCOMPLIMENT DE LES NORMES
1. Tot aquell incompliment de la normativa o de les instruccions tècniques i de les irregularitats que es puguin detectar en el comportament per part dels equips

participants, serà comunicat al Comitè de Competició per a que estudiï les possibles mesures a prendre.
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Formulari composicions equips de relleus.
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https://form.jotform.com/202752271563049

Per incidències amb els formularis, enviar mail a formularis@natacio.cat

https://form.jotform.com/202736333263047

Omplir només en cas de modificar la composició inicial de l´equip de relleus (composicions disponibles al web de la competició).

Important tenir a mà RFEN ID de cada component de l´equip de relleus.

Important tenir a mà RFEN ID dels participants a donar de baixa.

Disponible fins 60 minuts abans de l´inici de cada sessió i a partir de la finalització de la sessió que s´està celebrant.

Disponible fins 60 minuts abans de l´inici de cada sessió i a partir de la finalització de la sessió que s´està celebrant.

Formularis.

Formulari baixes.
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Altres aspectes a tenir en compte.

Baixes i No presentats
1. Els delegats dels clubs hauran d´enviar el formulari de Baixa per notificar les Baixes dels seus nedadors/es fins 1h abans de l´inici de cada sessió. L´enviament de les

Baixes fora del termini tindran la consideració de No Presentat.

2. Els nedadors/es No presentats en alguna prova no podran participar en cap altre en la que estiguin inscrits a partir d´aquell moment dins de la mateixa sessió, incloses
les proves de relleus .

3. Els nedadors/es No presentats incorporen una quota per prova que s´aplicarà directament al seu club d´acord al que estableixi la normativa corresponent.

https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/13692/Normativa%20econ%C3%B2mica%202022/pdf

CCN Open Màster - Memorial Manel Domenech i Bonet 



Protocol de competició

Formulari canvis composicions equips de relleus.
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https://form.jotform.com/202752271563049

Per incidències amb els formularis, enviar mail a formularis@natacio.cat

https://form.jotform.com/202736333263047

Omplir només en cas de modificar la composició inicial de l´equip de relleus (composicions disponibles al web de la competició abans de l´inici de cada sessió).

Important tenir a mà RFEN ID de cada component de l´equip de relleus.

Important tenir a mà RFEN ID dels participants a donar de baixa.

Disponible fins 60 minuts abans de l´inici de cada sessió i a partir de la finalització de la sessió que s´està celebrant.

Disponible fins 60 minuts abans de l´inici de cada sessió i a partir de la finalització de la sessió que s´està celebrant.

Altres aspectes a tenir en compte

.

Formulari baixes.
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Els nedadors/es guardonats/des s´hauran de presentar al costat de secretaria de competició un cop finalitzades les sèries de la última prova 
de relleus 19-4x50m Lliures mixtes amb la equipació complerta del seu club.

La relació de guardonats/es la trobareu al següent enllaç: (disponible el 10 Juny a partir de les 12h).

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/QuadreHistoricGuanyadorsCircuit21-22

Al finalitzar la Sessió de tarda de Dissabte es farà entrega de premis del Circuit Català de Trofeus de Natació Màster – VIII Trofeu Federació de la temporada 
2021/2022.

Circuit Català Trofeus Natació Màsters

VIII Trofeu Federació

.



1. La competició serà oberta al públic.
2. L´accés al públic s´obrirà 30 minuts abans de l´inici de cada sessió.
3. L’accés del públic a la instal·lació es farà per la porta d´accés a la graderia de públic.
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Públic
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