68 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA
CAMPIONAT POLISPORTIU ALEVÍ
NATACIÓ RELLEUS
INFORMACIÓ GENERAL
Data:

Dissabte, 18 de Gener de 2020

Lloc:

Piscina municipal “Les Comes”
C/ Carles Riba, 68
08700 – Igualada

12:45h.

Acreditacions Polisportiu Aleví
Entrada a piscina

13:00h.

Horari

(Els esportistes participants han de portar la fitxa dels JEE
de l’Anoia)

Inici competició:
13:15h.

-

-

Inscripció

Aleví Femení
Aleví Masculí

Inscripcions al mateix dia: Cal presentar el full d’inscripció dels
relleus a la zona d’acreditacions. Us recordem que cal anotar el
nom de l’equip, el nom dels components del relleu (nom i
cognoms), la sèrie i el carrer del relleu.
Les sèries sortiran publicades a la pàgina web del Consell
Esportiu de l’Anoia.

Vestimenta

Per poder entrar a la piscina cal portar el banyador, el casquet de
bany, la tovallola i les xancletes d’aigua.

Organització jornada:

En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior de la piscina a
totes aquelles persones que no siguin els esportistes que en
aquell moment estiguin disputant la seva prova o els
entrenadors i delegats.

Els equips que vulguin podran presentar dues o més alineacions,
puntuarà la que aconsegueixi millor temps. No podran repetir un relleu
la mateixa alineació de nedadors/es.

Normativa:

Un nedador/a de l’equip B podrà participar a l’equip A, però no a
l’inrevés.
Tots/es els participants han d’estar degudament inscrits en l’equip
polisportiu.

Puntuació per equips:

La puntuació és farà el 1r. Equip classificat: Nombre d’inscrits =
(nombre de punts); 2n. equip classificat, ½ punts menys que el primer i
cada altre classificat ½ punts menys que l’equip que el precedeix.

A recepció de la piscina tindrem un “Espai de Valors” on els equips
participants abans d’entrar a la piscina podran penjar el seu lema
d’equip; lema triat i treballat abans de venir a la jornada de natació.
Exemple:

Tenim Valors

