Protocol de competició

Lliga Catalana Natació 2021-2022
PROTOCOL COVID-19 PER A LA REALITZACIÓ DE
COMPETICIONS
3ª jornada de lliga Aleví + Trofeu nedador complet
(infantil/Junior/Absolut)
DATA: 27/11/2021
LLOC: CEM BESOS
INICI COMPETICIÓ: 15:45
FINAL COMPETICIÓ (aproximat): 18:00
Dades de la instal·lació.





Nom de la instal·lació: CEM BESOS
Adreça: Ronda de Sant Ramón de Penyafort, s/n, 08930 Sant Adrià de Besós,
Barcelona
Dimensions piscina: 25 x 12,5 (8 carrils)
Aforament: 80 persones zona adjacent al got piscina + 8 persones got piscina

Dades de contacte delegat de riscos COVID-19 Club Natació Sant Adrià



Nom i cognoms: José Manuel Bejarano Torrico
Telèfon de contacte: 659791198

DEGUT A LES MESURES COVID NO ESTARA PERMESA
L'ASSISTÈNCIA DE PUBLIC A LA COMPETICIÓ
NO ES PODRAN FER SERVIR ELS VESTUARIS DE LA INSTALLACIO

Protocol de competició

Consideracions Generals
a. Aquest protocol estableix les actuacions i procediments que s'hauran de
complir i respectar per a la celebració de la competició en un entorn segur
complint amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i en línia amb el
que determina la Federació catalana de Natació.
b. Aquest protocol s'anirà actualitzant en funció de la situació epidemiològica i
de les recomanacions de les autoritats.
c. Totes les persones que tinguin qualsevol síntoma de COVID-19 o hagin
estat en contacte amb algun contagiat, no podran accedir a la instal·lació.
d. A causa de les mesures extraordinàries de seguretat vigents durant la
competició, no es permetrà lassistència de públic a aquest esdeveniment.
e. Les següents mesures afectaran a totes les persones que participin a la
competició tant si són esportistes, equip tècnic o personal de l'organització.

1. MESURES DE SEGURETAT
Accés a la instal-lació y circulació
a.

L'entrada a la instal·lació es farà per la zona de recepció i la sortida de la
instal·lació per la porta ubicada al costat de la cambra de recuperació.
Horari accés instal-lacions per club





Club Natació Sant Adria: 14:25
Club Natació Badalona: 14:30
Club Esportiu Jupiter: 14:35
Club Natació Calella: 14:40

b. Tots els participants (equips, àrbitres, secretaris i personal de l'organització)
disposaran d'una auto-declaració de responsabilitat (no caldrà portar-la a la
competició) certificant que no han estat en contacte estret amb el COVID19 en els darrers 14 dies.
c. La instal·lació disposarà de panells i infografies informatives de les mesures
higièniques.
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d. L'accés es realitzarà en la mesura que sigui possible per unitats GEP
(grups estables permanents), de forma esglaonada i per les zones
indicades pels membres de l'organització.
Corespondència numèrica GEP & CLUB NATACIÓ





GEP 1 y GEP 2: Club Natació Badalona
GEP 3 y GEP 4: Club Natació Calella
GEP 5 y GEP 6: Club Esportiu Jupiter
GEP 7 y GEP 8: Club Natació Sant Adriá

e. Es procedirà a la presa de la temperatura (opcional) i a la desinfecció de
mans. Si en el cas de realitzar-se la presa de temperatura es detecta que
aquesta és superior a 37.5 graus no es permetra l'accés a la instal·lació.
Per a la desinfecció de mans s'utilitzaran els dispensadors de gel
hidroalcohòlics situats a l'entrada de la instal·lació.
f.

L'ús de màscara és obligatori a tot el recinte i en tot moment, a excepció del
que indica l'apartat 3, Funcionament de la competició.

g. Manteniment de la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres, a tot el
recinte i en tot moment, a excepció del que indica el 3, Funcionament de la
competició.
h. Totes les persones hauran de respectar les directrius específiques que
estableixi el delegat de prevenció de riscos COVID-19 del Club Natació
Sant Adría.

2. MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ GENERAL DE LA INSTALLACIÓ
Es desinfectaran les zones dús comú de les instal·lacions, dacord amb els
protocols dictats per les autoritats i els de la pròpia instal·lació.

3. FUNCIONAMENT DE LA COMPETICIÓ
a.

A l'interior del recinte de la piscina, s'habilitaran zones independents per a
cadascun dels GEP que participin a la competició (Annex I). Aquestes
zones estaran separades entre sí per una distància no inferior als 2 metres.

b. Dins del GEP no caldrà mantenir la distància de seguretat interpersonal,
però si lús obligatori de la màscara.
El staff tècnic i la resta de personal necessari per al desenvolupament de la
competició l'haurà de portar en tot moment.
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c. L'escalfament dels nedadors de cadascun dels clubs es realitzarà per GEP i
de forma esglaonada en el temps i es realitzaran a la zona més propera a
cada GEP (Annex I).
Carrer d’escalfament & Club
 Club Natació Badalona: Carrer 1 - 2
 Club Natació Calella: Carrer 3 - 4
 Club Esportiu Jupiter: Carrers 5 - 6
 Club Natació Sant Adria: Carrer 7 - 8

Horari escalfament & Club





Club Natació Badalona: Des de 14:45 fins a 15:40
Club Natació Calella: Des de 14:45 fins a 15:40
Club Esportiu Jupiter: Des de 14:45 fins a 15:40
Club Natació Sant Adria: Des de 14:45 fins a 15:40

d. Abans d'accedir als pòdiums per començar les proves, els nedadors hauran
d'esperar a la cambra de sortida. L'accés i el temps d'espera a aquesta
càmera es farà obligatòriament amb la màscara. L'accés a les posicions de
sortida (Pòdium) es podrà fer sense màscara.
e. Després de cada prova els nedadors hauran de passar per la càmera de
recuperació, en la qual es preservarà la distància de seguretat interpersonal
i en la qual es podran recuperar fins al moment en què arribin els nedadors
de la sèrie següent.
L'accés a aquesta càmera i l'estada s'haurà de fer amb màscara.
A les proves de relleus no serà necessari acudir a la cambra de recuperació
i els esportistes tornaran a la posició del seu GEP com més aviat millor.
f.

Es prohibeix anar descalç excepte els esportistes a l'àrea adjacent del got
de la piscina (zona circumdant a la piscina).

Annex I

