PROTOCOL DE SEGURETAT COVID – FASE DE REPRESA
CLUB NATACIÓ SABADELL
Abans de l’inici de la competició, s’enviarà aquest protocol COVID creat pel Club
Natació Sabadell a la Federació Catalana de Natació així com tots els clubs participants.
DADES DELEGAT DE PREVENCIÓ DE RISCOS COVID-19
Nom i cognoms: Ariadna Mestre
Correu electrònic: amestre@nataciosabadell.cat
CONSIDERACIONS PRÈVIES:
Tots els clubs participants a les jornades tècniques hauran de gestionar la següent
informació per si en algun moment es requerida per les autoritats sanitàries:
1. Disposar de totes les Auto declaracions responsables dels participants a la
jornada degudament signades. (Annex.1 Auto declaració Responsable).
2. Disposar de del document (Annex. 2 Model de Registre de participants pels GEPS),
degudament signat.
3. Enviar abans del dia de la competició al e-mail amestre@nataciosabadell.cat les
dades del seu Delegat de Prevenció́ de riscos COVID-19 (Nom i Cognoms, telèfon
i e-mail de contacte) per si a posteriori calgués activar el procés de traçabilitat
per part de les autoritats sanitàries. 1
PROCEDIMENT DURANT LA COMPETICIÓ:
El Club Natació Sabadell donarà compliment a aquest document mitjançant el Delegat
de prevenció de riscos COVID-19.
El Delegat de prevenció de riscos COVID-19 confirmarà l’assistència de tots els
participants presents a la competició segons les inscripcions lliurades pels clubs.
Queda a criteri del Club Natació Sabadell considerar les mesures que cregui oportunes
a mode de compliment d’aquest protocol.

Si en el decurs de la jornada un participant presenta simptomatologia compatible amb
la COVID-19 es podrà̀ denegar l’accés a la instal·lació i en el supòsit que ja estigui a dins
caldrà aïllar-lo de la resta de participants, es procedirà a avisar al 061 o al CAP que
correspongui.
Es demana a qualsevol participant que hagi estat en contacte estret amb una persona
afectada per la COVID-19, encara que amb simptomatologia lleu, s’abstingui d’accedir a
la instal·lació, així com participar a l’activitat.
Al finalitzar la jornada El Delegat de prevenció de riscos COVID-19 haurà de omplir el
document Annex 5, Acta de Prevenció de riscos COVID-19.
PROCEDIMENT POSTERIOR A LA COMPETICIÓ
El Club Natació́ Sabadell haurà de guardar la següent documentació com a màxim
durant un mes, sempre que les autoritats sanitàries no diguin el contrari:
1. Protocol oficial del CNS de prevenció de riscos COVID-19.
2. L’annex 4, Declaració Responsable com a Delegat de prevenció de riscos COVID-19.
3. L’Annex 5, que s’haurà de lliurar a la FCN conjuntament amb la resta de
documentació de competició (Resultats i Acta de la competició).
MESURES D’HIGIENE DE LA INSTAL·LACIÓ
Normes bàsiques de prevenció
Pel desenvolupament de l’activitat esportiva, es preservarà la distància física
interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona.
L’ús de la mascareta és obligatòria per a totes les persones, excepte en el moment de
la pràctica esportiva dins la làmina d’aigua.
El rentat freqüent de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, continua
essent una mesura fonamental.

Caldrà seguir els fluxos de circulació establerts per la organització de l’esdeveniment.
Hi haurà controladors del club que vetllaran pel compliment dels horaris i circulacions.
La zona de competició estarà prèviament desinfectada, i es procedirà a ventilar i
desinfectar l’espai utilitzat un cop finalitzada la jornada.

NORMATIVA ESPECÍFICA
PRIMERA LLIGA DE FIGURES INFANTIL i ALEVÍ
Sabadell, 23 i 24 d’Octubre del 2021

NORMATIVA DE LA JORNADA:
-

INFANTIL: En aquesta primera jornada es realitzaran les dues figures obligatòries
i les dues figures corresponents al grup 1 de la categoria.

-

ALEVÍ: En aquesta primera jornada es realitzaran les dues figures obligatòries i
les dues figures corresponents al grup 3 de la categoria.

-

El format de competició serà per càpsules de 50-55 esportistes, segons el
nombre les nedadores inscrites.

-

Les esportistes NOMÈS podran accedir a la instal·lació en l’horari establert de la
seva càpsula, per tal de tenir un control de tots els participants. I serà obligatori
abandonar la instal·lació quan finalitzi la seva càpsula.

-

Les entrenadores podran romandre dins la instal·lació, sempre i quan tinguin
esportistes a la següent càpsula.

-

L’accés a la instal·lació per a tots els participants a la jornada (nedadors i tècnics
responsables) serà per el lateral de l’entrada principal del Club Natació Sabadell
(Carrer de Budapest, 1), just a la banda esquerre, on hi ha l’aparcament de
bicicletes.
En el cas dels àrbitres el seu accés serà la porta principal, pels torns al lateral de
recepció.
Hi haurà membres del club organitzador controlant i gestionant els accessos.

-

La jornada es desenvoluparà a la piscina de 50 metres interior, només utilitzant
la meitat del vas (25 metres). No es podrà accedir a l’altre meitat ja que serà per
a ús exclusiu del soci.

-

Un cops dins la instal·lació cada grup s’ubicarà en una zona reservada i específica
a la graderia de la piscina de 50 metres inferior i superior (hi haurà cartells
indicadors). Cal deixar totes les pertinences de les esportistes dins la bossa
d’entrenament i en la zona marcada (jaquetes i calçat esportiu inclòs). No es
podrà accedir als vestuaris.

-

A la part superior de la graderia hi ha un lavabos femení/masculí que disposen
de gel hidroalcohòlic.

-

TOTA LA JORNADA ES DESENVOLUPARÀ SENSE PRESÈNCIA DE PÚBLIC.

TIMMING DE LA JORNADA:
-

Dissabte, 23 d’Octubre – Categoria Infantil:
Participants

Entrada a la
Instal·lació

Escalfament
aigua

COMPETICIÓ

Hora límit sortida
de la instal·lació

Càpsula 1 – Infantil (de 1 a 54)

14:45

15:00 a 15:50

16:00 a 17:00

17:10

Càpsula 2 – Infantil (de 55 a 109)

17:15

17:30 a 18:20

18:30 a 19:30

19:40

-

Diumenge, 24 d’Octubre – Categoria Aleví:
Participants

Entrada a la
Instal·lació

Escalfament
aigua

COMPETICIÓ

Hora límit sortida
de la instal·lació

Càpsula 1 – Aleví (de 1 a 52)

8:15

8:30 a 9:20

9:30 a 10:20

10:30

Càpsula 2 – Aleví (de 53 a 106)

10:35

10:45 a 11:35

11:45 a 12:35

12:45

1.1 ESCALFAMENT PREVI
-

Durant l’escalfament es recomana que els clubs es col·loquin de manera
separada per tot l’espai de làmina d’aigua.

-

Durant l’escalfament no es pot utilitzar cadires per part de les entrenadores.

-

Les esportistes poden utilitzar material propi per a realitzar l’escalfament
d’aigua, però desprès ho han de guardar a l’espai de la graderia reservat pel seu
club.

-

Les entrenadores seran les responsables de les mascaretes de les seves
esportistes.

1.2 COMPETICIÓ - FUNCIONAMENT
-

Les esportistes realitzaran les quatre figures de manera consecutiva.

-

El moviment de les esportistes dins la làmina d’aigua és en forma de 8, realitzant
dues figures sense sortir de l’aigua, amb el descans i temps corresponent per a
desplaçar-se fins al següent panell (Veure gràfica de circulacions).

-

L’entrada i sortida als panells, serà a la banda esquerre de la làmina d’aigua,
banda contrària al pont divisori de la piscina de 50 metres.

-

Just en el moment d’entrar a l’aigua l’esportista haurà de deixar la mascareta,
(dins el seu porta mascaretes marcat amb el seu nom) als cubells col·locats al
punt d’accés als panells, just abans de col·locar-se a la fila.

-

En el moment d’iniciar la competició es col·locaran 10 esportistes a les files de
cada figura, a partir d’aquell moment l’accés a l’aigua només es farà pels panells
1 i 3, i les esportistes aniran seguint les línies discontinues que es dibuixen en la
gràfica de circulacions.

-

En acabar la figura 1 o 3 la nedadora s’haurà de desplaçar pel lateral de la corxera
i entrar dins al carril fins a col·locar-se a la fila del següent panell, el 2 o 4. Al
finalitzar aquestes figures la nedadora seguirà el lateral de la corxera, sortint pels
carrils centrals fins a la zona de sortida dels panells.

-

Durant la competició tots els elements personals (xancletes, tovalloles o material
d’entrenament) hauran d’estar a la zona de graderia.

-

Quan tot el grup hagi acabat de competir han de canviar-se a la graderia i
abandonar la piscina en l’horari marcat, pel mateix accés que han entrat a la
instal·lació.

1.3 GRÀFICA DE CIRCULACIONS I FUNCIONAMENT DE LA COMPETICIÓ
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