Protocol coordinat amb Aigües de Manresa

CLUB NATACIO MANRESA

DOCUMENT DE PROTOCOL DE COVID, PER A LA REALITZACIÓ DE COMPETICIONS DE NATACIÓ
SINCHRONITZADA

Protocol a Les competicions organitzades a la nostra entitat en
funció de les normatives generals, calendaris i protocol
d’actuació de la FCN
Abans de l’inici de la competició s’enviarà aquest protocol COVID creat pel Club Natacio
Manresa hi ha la Federació Catalana de Natació, així com a tots els clubs
participants.

➢ HORARI: Dissabte 5 de Marc del 2022

8:30 a 15:45 h: Categories Alevi,Infantil

DADES DELEGAT
Nom i cognoms: Gemma Pedragosa
Correu electrònic: pedragosagemma@gmail.com

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.
2. Disposar del Model de registre de participants pels GEPS, degudament signat.
3. Enviar abans del dia de la competició al e-mail artisticacnmanresa@gmail.com
les dades del seu Delegat de Prevenció de riscos COVID-19 (Nom i Cognoms, telèfon I e-mail
de contacte) per si calgués activar el procés de traçabilitat per part de les autoritats sanitàries.

NORMATIVA ESPECÍFICA Campeonat de Catalunya ALEVÍ I INFANTIL

- En aquest Campeonat de Catalunya es realitzaran els Combos de dues
categorías Alevi y Infantil.
-El format de competició serà en de dos grups:
De 1 a 6 i 7 a 11
Tant infantil com en alevin.
-Les esportistes NOMÈS podran accedir a la instal·lació en l’horari establert de lesa torn, per tal
de tenir un control de tots els participants. I serà obligatori abandonar la instal·lació quan
finalitzi el ser torn.
-Els esportistes tindran vestidors per maquillar-se amb els cartells indicats el seugrup.
-No es podran dutxar. Els participants hauran de presentar-se a la competició amb el banyador
ja posat, i en cas de necessitar algun canvi es farà a la zona de vestuaris indicat pel club.
-Material i motxilles de cada club ho podran quadrar als vestidors indecats amb cartells amb el
nom de cada club.
-Les entrenadores podran entrar dins la instal·lació, sempre i quan tinguin esportistes a la ser
torn.
-L’accès a la instal·lació per a tots els participants a la jornada (nedadors, àrbitres i tècnics
responsables) serà per l’entrada principal de la instal·lació seguint el timming establert. Hi haurà
membres del club organitzador controlant els accessos.
-Un cop dins la instal·lació cada grup s’ubicarà en una zona reservada i específica a la piscina (hi
haurà cartells indicadors). Cal deixar totes les pertinences de les esportistes dins la bossa
d’entrenament en vestuarios marcada (jaquetes i calçat esportiu inclòs)
-La jornada es realitzara amb presència de públic. Public NOMÈS podran accedir a la instal·lació
en l’horari establert del seu grup. Una vegada finaliza el torn, es tindra que abandonarla piscina.

Horari Public
10:25-11:45 - Infantil
14:10-15:30 - Alevi

SERA D'OBLIGAT COMPLIMENT:

-L'accés a la instal•lació es farà de forma col·lectiva per part de cada equip de cada club
participant (GEP), seguint les normes generals d’aplicació de gel hidroalcohòlic a l’entrada a la
mateixa, amb la corresponent mascareta, i amb ordre suficient per tal de garantir els dos metres
de separació entre persones amb la resta d’usuaris de la instal·lació. Tots aquests requisits seran
de responsabilitat del cap de grup o delegat de prevenció de riscos Covid-19 de cadascun dels
equips participants.
- La sortida de la instal•lació es farà amb els mateixos requisits que s’esmenten al paràgraf
anterior, pel que fa a l’entrada a la instal·lació.
-L’ús de mascareta es obligatorio per tots els assistents, tret dels moments en que l'esportista es
trobi a l'aigua o en el pas previ a competir.
-Abans de començar a competir les nenes tenen q deixar mascaretes al cubs.
-Quan els atletes surten de l'aigua, han de tornar a posar-se les mascaretes i abondonar la
piscina.
-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 en la piscina (punt d’entrada a competir)
- A la piscina hi haurà zones senyalitzades per a cada club.

TIMMING DE LA JORNAD

Dissabte, 5 de Marc– Categoria Infantil
Participants

Entrada a la
instal·lació

Escalfament
a l'aigua

COMPETICIÓ

Entrega de
medalles

Bloc 1

8:30h

08:45 – 09:30h

10:30 – 11:45h

12:00h

Bloc 2

09:15h

09:35 – 10:20h

10:30-11:45h

12:00h

Dissabte, 5 de Marc – Categoria Alevi

Participants

Entrada a la
instal·lació

Escalfament
a l'aigua

COMPETICIÓ

Entrega de
medalles

Bloc 1

12:15h

12:30 – 13:15h

14:15 – 15:30h

16:45h

Bloc 2

13:00h

13:20 – 14:05h

14:15 – 15:30h

15:45h

ESCALFAMENT PREVI
-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 centre de la piscina
-Durant la competició tots els elements personals (xanclets, tovalloles o material d´entrenament)
hauran d´estar a la zona vestuaris a la zona on posarem cartels.
-Quan tot el grup cuan hagi acabat de competir s'han de canviar en lloc correspon al vestuari
corresponent al seu cartell. S'ha de canviar al torn.No es poden canviar dos grups alhora al mateix
vestidor.
Vestuario 7 - Equipos 1,2
Vestuario 6 - Equipos 2,3
Otro turno
Vestuario 7 - Equipo 4,5
Vestuario 6- Equipo 6,7
Otro turno
Vestuario 7 - Equipo 8,9
Vestuario 6- Equipo 10,11
Cada equipo tiene 5m para cambiar se.

PISCINA
25 m

Recojida mascarillas

Salida

x

Piscina
Entrada

x
Vestuario

6

7

GRADAS

