PRE S A DE T E MPS
COVID -19
2020-2021
0.- COVID-19
A causa de la pandèmia en la reunió d'inici de temporada es va decidir el realitzar una presa de temps a la
setmana prèvia a les jornades de lliga a manera de preselecció dins de cada club i així reduir el nombre de
nedadors en la competició i d'aquesta manera salvaguardar les distàncies en aquestes jornades.
Com les jornades de lliga no es podran realitzar fins que no arribem al tram 3 i es permeti la mobilitat en
cap de setmana dins de Catalunya i tenint en compte que les competicions d'àmbit nacional si que es van a
realitzar i per a la seva participació és necessari el haver realitzat marques vàlides durant la temporada, es fa
imprescindible aquestes preses de temps.

1.- Competicions Nacionals
13-14/03/2021 Campionat d'Espanya per autonomies
26-27/06/2021 Campionat d'Espanya Infantil-Cadet
17-18/07/2021 Campionat d'Espanya Júnior-Sènior

2.- Competicions autonòmiques
2020/12/19 1a Jornada de Lliga

SUSPESA

2021/01/23 2a Jornada de Lliga
2021/02/13 3a Jornada de Lliga
2021/04/17 4a Jornada de Lliga
2021/05/08 5a Jornada de Lliga
5-6/06/2021 Campionat de Catalunya

3.- Àmbit de la presa de temps
- Si es pot realitzar la jornada de lliga, la presa de temps s'ha d'haver realitzat entre 7 i 10 dies abans a la data de
la competició.
- Si la jornada està suspesa es podrà realitzar entre 10 dies abans i la data de la competició suspesa.
- Només podran participar els nedadors de el club on es realitzen.
- L'horari serà l'acordat pel club i que per mitjà de l'entrenador serà informat a FECDAS.
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- Així mateix s'haurà d'informar a FECDAS de el nombre de carrers que es faran servir per tal de dotar d'àrbitres
suficients.

4.- Equip arbitral
- FECDAS aportarà tants àrbitres com carrers disponibles als quals caldrà afegir un jutge principal i un d'estils.
- L'única relació entre els nedadors i els àrbitres serà a través de l'entrenador.
- No podran utilitzar els vestidors excepte per canviar-se de calçat.
- A excepció de el jutge principal en el moment de donar la sortida faran ús en tot moment de mascareta.
- Hauran de complir totes les mesures que el club consideri oportú

5.- Proves a poder realitzar
Cada nedador podrà realitzar un màxim de 2 proves:
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