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Previsió horària de la competició.

http://http://competicions.natacio.cat/2022/CCTSABADELL2022/prev_horaria.pdf
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ACCÈS

1. Per poder accedir a la instal·lació Tots els participants, siguin nedadors o tècnics/delegats hauran de realitzar la declaració
d’autoresponsabilitat abans de la competició a través del següent enllaç:

Accés i estada a la instal·lació.

Formulari oficial Declaració Autoresponsabilitat.
L´hauran d´omplir obligatòriament tots els esportistes, tècnics i delegats que prenguin part en la competició.

L´enllaç s´obrirà i estarà disponible 72hores abans de l´inici fins el dia anterior a l´inici de la competició 

Serà obligatori presentar aquest document omplert de forma digital 

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

https://www.aquatics.cat/federacio/DAR
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1. L’accés dels nedadors a la instal·lació es farà pel carrer Sarajevo. L´accés estarà marcat al timing de la competició.
2. La competició es realitzarà amb públic.
3. En el cas de presència de simptomatologia en algun dels participants caldrà avisar immediatament al Delegat de prevenció de riscos COVID-19 del CN

Sabadell a per activar el protocol sanitari establert.
4. Totes les persones hauran de respectar les directrius específiques que estableixi el Delegat de prevenció de riscos COVID-19 del CN Sabadell.
5. Es respectarà en tot cas la distribució d’espais, circulacions, torns d´escalfaments i suavització establertes per a la competició.
6. 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.
7. Es podran utilitzar vestidors (situació), que a la vegada serà la zona d’accés al passadís que dona accés a la piscina de competició.

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.
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Consideracions generals.

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

1. El vas de la competició amb el temps que marqui la previsió horària.
2. Piscina d´escalfament i de recuperació en horari de competició (33mts) .
- Sessions Matí – NO DISPONIBLE
- Sessió Dissabte tarda. A partir de les 17 h – 3 carrers
- Sessió Diumenge tarda. A partir de les 17 h – 4 carrers

2. COMPETICIÓ
1. Baixes:

1. (enviar fins 60’ abans de l’inici de la sessió corresponent, en aquest moment el formulari es deshabilitarà)

https://form.jotform.com/202736333263047

2. Un cop realitzada una prova, els nedadors hauran de romandrà a la càmera de recuperació abans de tornar al lloc assignat a les graderies del seu club

3. Circulació post- competició.

1. Després de nedar els esportistes hauran de passar per la Cambra de Recuperació, a on podran estar fins que arribin els esportistes de la següent sèrie.

2. El moment de retorn al seu espai assignat caldrà evitar el contacte amb esportistes d’altres clubs.
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Consideracions generals.

4. 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.

5. Els resultats de la competició estaran a la pàgina de la Federació Catalana de Natació:
https://www.aquatics.cat/natacio/CirCatTrof/CNSabadell21-22

6. 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 JORDI ALBUIXECH I ABELLA
2. 1 Membre de la Federació Catalana de Natació EUGENI BALLARIN I LECUYER
3. El Jutge Àrbitre de la Competició IVETTE MARIA TATO
4. 1 Representant del Club organitzador ESTEVE FONTDEVILA I CHAVARRIA
5. 1 Representant escollit a sorteig dels Clubs participants en la competició. C.N. MATARÓ

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

https://form.jotform.com/202736333263047

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.

Formularis.

.

Formulari baixes.



1. La competició es realitzarà amb públic
2. L´accés al públic s´obrirà 30 minuts abans de l´inic de cada sessió.
3. L’accés del públic a la instal·lació es farà pel carrer Sarajevo.
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https://www.nataciosabadell.org/event/grand-prix-internacional-xvi-trofeu-club-natacio-sabadell-no-socis/

Venda entrades



Planell accés i circulacions públic
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