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COMPETICIONS AMB SEU FACILITADA PER UN CLUB
Aquesta normativa és aplicable a totes les competicions oficials on la seu és facilitada per un club
adscrit a la Federació de Natació Comunitat Valenciana, bé siga perquè la té adjudicada per
participar en les Lligues o Controls d’àmbit provincial, o perquè ha sol.licitat ser seu d’una
competició oficial (provincial, autonòmica o nacional).
El club que facilita la seu, formarà part de l’organització seguint els següents aspectes:
1. Nomenar una persona del club (podent ser un entrenador), que farà les funcions d’enllaç amb el
Delegat Federatiu i que serà l’únic interlocutor en tot moment en representació de la Federació,
treballant en coordinació amb aquesta per al bon desenvolupament de la competició, des de la
seua inclusió en el calendari fins a la finalització d’aquest.
2. Sol.licitar la instal.lació a la propietària (Ajuntament, empresa adjudicatària etc.). Comunicar per
escrit a la Federació la conformitat de la data i horari.
3. Comunicar a la Federació la normativa pròpia de la instal.lació, quant a la seua utilització:
horari, espais, circulacions, normes d’ús, aforaments, etc.
4. Constatar que estan a punt tots els elements necessaris per al bon desenvolupament de la
competició: aigua, sureres, poiets, megafonia, taula, cadires, etc. Per això, una vegada revisat tot,
haurá d’emplenar el formulari corresponent (provincial o autonòmic) i entregar-lo al Delegat
Federatiu, abans del començament de la competició.
5. En la instal.lació haurà d’haver-hi almenys un socorrista des del començament del calfament i
fins a la finalització de la competició. I tindre previst un nombre de telèfon per a serveis sanitaris
d’assistència urgent.
6. En els calfaments, els horaris i distribució d’espai, s’haurà de complir la següent normativa
bàsica (en els autonòmics es determinarà des de la federació):
1. La pileta estarà a la disposició dels clubs participants una hora i mitja abans del
començament de les proves.
2. En els últims 20 minuts els carrers laterals es dedicaran a “eixides” i “sprints”
3. El calfament finalitzarà 10 minuts abans del començament de les proves.
7. El delegat del club haurà de romandre localitzable durant la competició en la piscina i deixarà un
nombre de telèfon al Delegat Federatiu, per a la seua localització en cas de necessitat.
8. La Federació podrà cancel.lar la celebració de la competició, quan l’entitat organitzadora no
complisca amb la present normativa o amb la de la pròpia competició.
Per la seua part, la Federació:
1. Comunicarà als clubs participants les diferents normatives i/o informacions corresponents.
Així com qualsevol canvi sobrevingut.
2. Nomenarà un Delegat Federatiu que estarà en contacte amb el delegat del club.
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FORMULARI DE REVISIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ PREVI A UNA COMPETICIÓ

PROVINCIAL
CLUB: _____________________________________

SEU: _________________________________________

Revisat
correcte

1. Got piscina
1.

Paràmetres de l’aigua correctes (pH, clor, temperatura aigua i ambient).

2.

Sureres.

3.

Senyalització 15 metres nade submarí (des dels dos extrems).

4.

Banderoles esquena.

5.

Corda eixida nul.la.

6.

Poiets d’eixida. Agafadors eixida esquena.

7.

Panells de viratge.

8.

Impulsors depuració. Per si fóra necessari parar les bombes (o alguna).

9.

Recuperació del nivell d’aigua en platja després de calfament.

10.

Personal de manteniment.

2. Platges
11.Zona àrbitres fitada.
12.

Cambra eixida.

13.

Megafonia.

14.

Taula i cadires per a secretaria (Ombra). Presa de corrent.

15.

Socorrista.

4. Proves
16.

Cadira àrbitres i nadadors (Ombrel.les).

17.

Aigua per als àrbitres durant les proves.

El delegat del club

El delegat federatiu

Signat:

Rebut:

Tel. Contacte___________________

Data________________Hora:_______
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FORMULARI DE REVISIÓ DE LA INSTALACIÓ PREVI A UNA COMPETICIÓ

AUTONÒMICA
CLUB: _____________________________________

SEU: _________________________________________

1. Got piscina
1.

Paràmetres del aigua correctes (pH, clor, temperatura).

18. Sureres.
19. Senyalització 15 metrs nade submarí (des dels dos extrems).
20. Banderoles esquena.
21. Corda eixida nul.la.
22. Poiets d’eixida. Agarraders eixida esquena.
23. Panells de viratge.
24. Impulsors depuració. Per si fòra necessari parar les bombes (o alguna).
25. Recuperació del nivell d’aigua en platja després de calfament.
26.

Personal de manteniment.

2. Platjas
27.

Zona àrbitres fitada.

28.

Cambra eixides.

29.

Cambra premiació.

30.

Podi premiació. Trasera: banderes, pancarta, plantes, etc.

31.

Megafonia. Música per a desfilades i entrega medalles.

32.

Taula i cadires per a secretaria (Ombra). Presa de corrent.

33.

Socorrista.

3. Crono electrònic
34.

Plaques de toc ancorades.

35.

Marcador barrat. Espai suficient. Visibilitat. Presa de corrent.

36.

Taula i cadires tècnics (dues persones) (Ombra). Tarima. Presa de corrent.

4. Proves
37.

Poals per a roba.

38.

Cubers + responsable.

39.

Cadira àrbitres i nadadors (Ombrel.les).

40.

Aigua per als àrbitres durant les proves.

Revisat
correcte
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5. Premiació
41.

Safates.

42.

Persones porta-safates + responsable.

43.

Autoritats avisades per a la/s entrega/s.

44.

Taula per a medalles i trofeus.

6. Resultats
45.

Persona responsable

46.

Tauló expositor

7. Patrocinador
47.

Espai destinat a la botiga.

48.

Pancarta, banderoles col.locades.

El delegat del club

El delegat federatiu

Signat:

Rebut:

Tel. Contacte __________________

Data _____________ Hora _______

