SECRETARIA SALTS

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER LA COMPETICIÓ
CAMPIONAT CATALUNYA D’ESTIU DE SALTS DE TRAMPOLÍ
LLIGA CATALANA DE SALTS – 3ra Jornada
28 i 29 DE JUNY DE 2019 – PISCINA MUNICIPAL MONTJUÏC – 17:00 h / 09:30 h i 17:00 Hores

CAT GRUP EDATS / ESCOLES

ESCALFAMENT
El temps d´escalfament s´iniciarà des de 1 hora i 30 minuts abans de l´inici de la competició (15:30 h /
08:00 h / 15:30 h). La finalització del mateix la indicarà el/la jutge/ssa àrbitre/a de la competició.
Es prega màxima puntualitat per tal d´iniciar a l´hora establerta la competició.
A la zona de competició només hi restaran els/les esportistes participants, romanent la resta
juntament amb els tècnics a les zones reservades pels equips.

CANVIS/BAIXES
És imprescindible entregar els Fulls de Canvis/Baixa habilitats, degudament complimentats, com a
màxim fins 45 MINUTS, abans de l´inici de la competició a la Secretaria de Competició.
No s´acceptarà cap Canvi/Baixa passat el termini establert, ni en altre document que no sigui l´oficial.
(Els clubs seran els encarregats de facilitar els formularis necessaris als seus entrenadors/delegats ja
que no hi hauran disponibles a secretaria de competició).
Les Baixes es presentaran de la següent forma:
-

Un full per sessió on es detallarà el saltador, categoria, data prova i salt-posició que causa
baixa.
Els Canvis es faran de la següent forma:
-

Un full per sessió on es detallarà el saltador, categoria, data prova i salt-posició que causa
baixa i el nou salt-posició i alçada.

Els fulls de Canvi/Baixa els podeu trobar a la pàgina web de la FCN www.natacio.cat a l´apartat de
Salts - Formularis oficials.

RESULTATS
Estaran disponibles al web de la FCN (www.natacio.cat) un cop finalitzada cada prova.

CONTROL I DIRECCIÓ DE COMPETICIÓ
La directora de Competició serà MARIA DEL MAR ROVIRA I MARTÍNEZ (FCN).
El/La Jutge/ssa Àrbitre/a de la competició serà en CRISTIAN BOTEY PALLEJA (CCA FCN).
Secretaria de competició i Suport Informàtic: ANNA LÓPEZ RODRIGO (FCN) / MARI CARMEN
MIRANDA GUTIERREZ (FCN).

