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Timing complet.

Previsió Horària:

https://www.aquatics.cat/natacio/CCTNMataro-CtCatEstiuJr21-22

Formulari de no presentats:

https://form.jotform.com/221242050232335

Formulari de Relleus:

https://form.jotform.com/221424553250345

https://www.aquatics.cat/natacio/CCTNMataro-CtCatEstiuJr21-22
https://form.jotform.com/221242050232335
https://form.jotform.com/221424553250345
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Accés i Distribució d’espais
PLATJA
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Consideracions generals.

1. L’accés a les instal·lacions es realitzarà segon l’horari estipulat en les instruccions tècniques a través de:

1. Esportistes: per la porta que dona accés a la platja

2. Públic: per la porta lateral just davant del pàrquing de sorra. S’obrirà 30’ abans de l’inici de la sessió.

2. Graderies:

1. S’habilitarà dues graderies a peu de piscina per als participants i staff tècnic

2. El públic tindrà reservada la graderia just sobre les instal·lacions de l’edifici.

3. Es respectarà en tot moment la circulació que la organització indiqui durant el desenvolupament del Campionat.

4. Els participants tindran habilitats els vestidors que es troben situats al costat de la piscina de recuperació.

5. Escalfaments.

1. La durada dels escalfaments serà de 45 minuts:

1. Sessions de matí es distribuiran segons el número de proves a nedar

2. Sessions de tara escalfaran primerament aquells nedadors que no participin en final ni relleus i en el segon torn els nedadors finalistes i de

relleus.

2. Es disposarà de piscina annexa de 25 per a escalfament i recuperació durant les sessions d’escalfament i de competició

3. No està permès el següent material auxiliar d’entrenament durant l’escalfament: pales i aletes amb la finalitat d’evitar accidents.

6. El lliurament de medalles de les proves es realitzarà segons timming i els esportistes hauran d’anar degudament uniformats per a les cerimònies.

7. 30’ després de la finalització de les sessions del matí es tancarà la piscina de competició per donada entrada als abonats, quedant en aquest moment

prohibit el seu ús per a suavitzar.
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Consideracions Competició.
1. Secretaria de competició. Totes les gestions es faran on-line mitjançant els següents formularis:

1. Formulari online de baixes. En aquest Campionat no hi ha baixes. Aquell nedador que no es presenti en una prova, no pot nedar cap altra
prova en la mateixa sessió. En cas de voler notificar els No Presentats a secretaria, ho haureu de fer a través del següent formulari:

https://form.jotform.com/221242050232335

2. Formulari online de Relleus: La composició de Relleus s’haurà d’entregar 45’ abans de l’inici de la sessió de tarda.

https://form.jotform.com/221424553250345

2. No es farà entrega de jocs de sèries. Es podran descarregar a http://www.aquatics.cat

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

4. 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.

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.

https://form.jotform.com/221242050232335
https://form.jotform.com/221424553250345
http://www.aquatics.cat/
http://www.aquatics.cat/
http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear

