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Enllaços d’interés:

Previsió Horària:

https://www.aquatics.cat/natacio/FinalRelleus21-22

Formulari de Baixes:

https://form.jotform.com/221242050232335

Formulari de canvi de Composicions Justificades:

https://form.jotform.com/221424553250345

https://www.aquatics.cat/natacio/FinalRelleus21-22
https://form.jotform.com/221242050232335
https://form.jotform.com/221424553250345
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Accessos.

Accés:

Avinguda de l’Estadi per a participants.

Accés 1: Accés per als esportistes

Accés 2: Accés per a públic

Accés 1Accés 2
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Accés i distribució de participants i públic
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Circulacions.
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1. El passadís entre la càmara
de sortides 1 (CS1) i la
cámara de sortides 2 (CS2)
serà un espai de circulació
reservat únicament per als
esportistes preparats per
participar.
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Consideracions generals.

1. L’accés dels nedadors a la instal·lació es realitzarà a través de l’Avinguda de l’Estadi pel pàrquing de les instal·lacions (Accés 1). L´horari d’accés estarà
marcat a la previsió horària de la competició. S’ha habilitat la graderia per als Clubs a la part superior. A platja de piscina, únicament hi podran estar
aquells nedadors que participin en la sessió en curs, la resta haurà de restar a la graderia.

2. El públic accedirà per l’Accés 2 just al costat de l’Accés dels esportistes. I hauran de situar-se a la zona condicionada per al públic.

3. L’ús de la mascareta serà opcional per a tothom.

4. Es respectará la distribució d’espais, circulacions, torns d´escalfaments i recuperació establertes per a la competició.

5. La piscina interior no estarà a disposició dels participants.

6. Estaran habilitats els vestidors de grups per als participants. Cal respectar les normes d’ús i evitar les aglomeracions.

7. Recordar a tots els participants de la competició 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.
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Consideracions Competició.
1. Secretaria de competició.

1. Formulari online de baixes:

1. Es tancarà 30’ abans de l’inici de la sessió.

2. Formulari online de modificacions de composicions de Relleus per causes majors.

1. Es tancarà 30’ abans de l’inici de la sessió.

2. Aquelles modificacions realitzades per causes majors que no s’ajustin a la normativa de participació, es procedirà de la següent manera:

1. En cas de que el club ho informi a secretaria, els relleus apareixeran als resultats com a Fora de Concurs.

2. Aquells que no es notifiquin i es detecti des de secretaria, seran desqualificats per alineació indeguda.

3. Ordre relleus estils simultanis: Papallona/Braça/Papallona/Braça. Ordre relleus estils alternatius: Esquena/Lliure/Esquena/Lliure

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

5. 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 seran exclusius per a aquells grups que competeixin en la sessió.

3. Càmeres de sortida

1. Els nedadors hauran de presentar-se a la Càmera de Sortides 2 (CS2) un mínim de 3 sèries abans acompanyats d’un tècnic o delegat i d’allà es distribuiran a la Càmera 1 i
Càmera 2 segons el lateral de sortida que els correspongui.

2. D’allà es distribuiran a la CS1 i CS2 segons el lateral de la piscina de sortida.

3. El passadís entre les dues càmeres de sortida serà exclusiu de pas per als nedadors per anar d’una càmera a una altra.

4. Entrega de Diplomes

1. Es cridarà els equips per megafonia i es presentaran a la càmera 1 amb un tècnic o delegat.

2. Els esportistes aniran uniformats per a la cerimònia que s’organitzarà al final de la sessió.

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
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Consideracions Competició.

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.


