
   
 

NATACIÓ. CATEGORIA ALEVÍ. 
38a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2020 

Piscina coberta del REUS DEPORTIU 

 
1. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ dels/les esportistes i acompanyants 

La competició es desenvoluparà a la piscina coberta del Reus Deportiu, ubicada al Carrer Gaudí, 
66 de Reus. 

Els esportistes i els seus responsables (que figuren al full d’inscripció) hauran de dirigir-se als 
vestidors habilitats a tal efecte ubicats al Soterrani -1 de la instal·lació i accedir al vas de la 
piscina des dels vestidors. 

 

2. ENTRADA i SORTIDA A LA PISCINA dels/les esportistes. 
Els/les esportistes hauran de presentar-se a l’hora determinada al vas de la piscina.  

Recordem que el/la tutor/a de joc demanarà la identificació dels/les esportistes mitjançant la 
presentació de la llicència esportiva del Consell Esportiu. 

 

3. DURANT LA COMPETICIÓ 
Els adults acompanyants i familiars no podran accedir al vas de la piscina i hauran de romandre 
durant tota la competició a la zona de públic habilitada a tal efecte. Per accedir a les grades de 
la piscina s’habilitarà la porta d’emergència ubicada al vestíbul d’entrada del Reus Deportiu. 

Els/les esportistes hauran d’estar atents i dirigir-se a la cambra de sortida quan l’organització 
anunciï per megafonia l’ordre de les sèries. 

L’organització es reserva la possibilitat de modificar o agrupar sèries per afavorir el 
desenvolupament de la competició. 

Cada nedador/a podrà prendre part en un màxim de 2 proves individuals i serà obligatori 
participar a la prova de crol. 

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ 

Es classificaran per a les finals individuals de cada estil i categoria, els 6 millors temps de totes 
les sèries. 

 

4. EQUIPAMENT NECESSARI 
Material que ha de portar cada esportista: banyador de nedador/a, casquet de bany, barnús o 
tovallola i sandàlies de piscina, les ulleres son opcionals.  

Amb la col·laboració de 

 
 

 

 

 

 



   
 

5. GUARDONS 
Es lliuraran medalles pels 3 primers/es classificats/ades  a cada prova i diplomes de participació 
fins el/la 6è/ena classificat/ada (els diplomes s’enviaran al centre educatiu una vegada finalitzi la 
38a Olimpíada Escolar). 

 
6. HORARI DE LES COMPETICIONS 

 
Data Convocatòria Inici Ordre de les proves Categoria 

Diumenge, 
15 de març 

de 2020 

9h 9:30h* Escalfament Aleví Femení i Aleví Masculí 

9h 

A partir de 
les 10h* 

  

Fase Prèvia 50m esquena Aleví Masculí 

Fase Prèvia 50m esquena Aleví Femení 

Fase Prèvia 50m braça Aleví Masculí 

Fase Prèvia 50m braça Aleví Femení 

Fase Prèvia 50m lliures Aleví Masculí 

Fase Prèvia 50m lliures Aleví Femení 
  

Final 50m esquena Aleví Masculí 

Final 50m esquena Aleví Femení 

Final 50m braça Aleví Masculí 

Final 50m braça Aleví Femení 

Final 50m lliures Aleví Masculí 

Final 50m lliures Aleví Femení 
  

Final Relleus 4x25m Aleví Masculí 

Final Relleus 4x25m Aleví Femení 

Final Relleus 4x25m Aleví Mixt 

 

*Els horaris són orientatius i l’organització es reserva el dret de modificar-los en funció dels esportistes presents a la 
instal·lació en el moment de començar la competició 

Amb la col·laboració de 

 
 

 

 

 

 


