
 

CURS 

2016 - 2017 

 

 

 

 

Avís: 057 
CAMPIONAT ESCOLAR 
NATACIÓ - FINAL 

 

El proper dissabte dia 22 d’abril es celebraran a la 

Piscina Municipal a partir de les 16’30 hores, 

les semifinals de NATACIÓ amb la següent ordre de 
categories: 
 
 

CATEGORIA ESTILS 
Hora de 

convocatòria 
Hora d’inici de la 

competició 

Pre-Benjamí 
Femení i Masculí Crol Esquena 16:15 16:30 

Lliurament de guardons PBJ M i F 
Aleví 
Femení i Masculí 

Crol Esquena 
Braça 16:45 17:00 

Lliurament de guardons AL M i F 
Benjamí 
Femení i Masculí 

Crol Esquena 
Braça 17:15 17:30 

Lliurament de guardons BJ M i F 

 
Els esportistes convocats figuren en els llistats que teniu més 
avall 
 

 

Notes importants: 
 
Per l’actual normativa relativa a l’aforament, cal tenir en 
compte: 
 



1. Només els participants de cada categoria podran entrar a la 
instal·lació a l’hora indicada a la convocatòria corresponent. 

 

2. 10 minuts abans de l’ inici de cada competició s’obrirà la grada pels 
familiars dels participants que hagin de nedar en aquella categoria.  

3. En finalitzar cada convocatòria s’haurà de deixar lliure la grada per 
donar pas als familiars dels participants al següent torn.  

 

Altres consideracions: 
 

4. Els nedadors/es aniran al vestidor acompanyats pel seu coordinador/a 
o representant de l’escola i durant la competició se situaran a la grada 
oest. 

 

5. El Reglament de la instal·lació és d’obligat compliment. Destaquem els 
aspectes següents: 

 

• Està prohibit anar amb calçat de carrer per la pileta i les zones 
marcades expressament: passadís de peus nets de vestidors, zona 
de dutxes i escala que condueix a la pileta. (es poden comprar 
protectors de sabates al bar de la instal·lació) 

• Cap persona afectada per malalties contagioses no podrà accedir a 
la zona reservada al bany. 

 

• Està prohibit menjar en tota la instal·lació, excepte a la zona 
d’entrada i de bar. 

 

6. Els nedadors hauran de portar el següent: 
- Un casquet de bany 
- Banyador de natació  
- Xancletes  

 

Recordeu el que diu el reglament específic del campionat,  
 

No és permesa la inscripció de cap esportista 
amb fitxa federativa d’esports aquàtics 

 
 

ATENCIÓ 
LA COMPETICIÓ DONARÀ INICI A LES 16,30 HORES PUNTUALMENT 

 
IMPORTANT 

Si un nedador no arriba amb la suficient puntualitat a la seva final quedarà fora 
de la competició. 

 
LLIURAMENT DE MEDALLES 

Al finalitzar de cada bloc de competició es realitzarà el lliurament de guardons 


