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DATES:

Del divendres 28 al diumenge 30 de Gener en 2 sessions diàries (matí i tarda).

UBICACIÓ / LLOC DE CELEBRACIÓ:

CLUB NATACIÓ LLORET DE MAR. 
Av. del Rieral, 22, 17310 Lloret de Mar, Girona

TOTAL ESPORTISTES:

Participarem amb un total de 20 esportistes + 2 tècnics + 1 delegat.

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP:

Els responsables de grup seran els nostres tècnics Saül Ferron, Rubén Martínez, amb la delegada Montse 
Balanyà que aniran en tot moment amb els esportistes i als que podeu dirigir-vos per qualsevol tema que 
sigui important transmetre o informar.

Dies abans de la sortida es crearà un grup de WhatsApp on els tècnics aniran informant de les activitats dels 
grups i de les informacions que calguin.

CONVOCATÒRIA

Els esportistes queden convocats el dijous dia 27 de gener a les a les 17h pel desplaçament amb autocar 
conjuntament amb els Clubs del Baix Llobregat (previst entrenament a la piscina de Lloret sobre les 19.30h.).

A l’AppClub estan les convocatòries de les proves que cada esportista disputarà, a excepció dels relleus que 
es decidiran en la pròpia competició en base als criteris tècnics.
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Tots els esportistes convocats han d’estar amb el seu equip tots els dies i en totes les jornades, formant part 
de l’expedició d’inici a fi de la competició, inclosa la tornada amb l’autocar el diumenge dia 30 de gener 
(només en un cas de necessitat i de forma justificada, aquest aspecte es podrà variar sempre que estigui 
comunicat i validat pels tècnics del Club de forma prèvia).

Les famílies que els calgui un justificant per l’escola del dijous tarda i divendres, us preguem que ho sol·lici-
teu al tècnic de referència.

Sortida: Dijous dia 27/01/2022 a les 17:15 (convocats a les 17h) a les instal·lacions Joan Gamper, Av. Onze 
de Setembre.

Tornada: Diumenge dia 30/01/2022 al mateix lloc de la convocatòria (en base a la finalització del campionat 
l'hora estimada d'arribada es comunicarà per WhatsApp en el grup de pares).

ALLOTJAMENT

Hotel Guitart de Lloret de Mar
C. Constantí Ribalaigua, 7, 17310 Lloret de Mar, Girona (+34 972 34 70 01)

DESPESES ASSOCIADES

Com exposa el nostre Model d’Organització Esportiva (MOE) des de fa anys, les despeses del Campionat 
aniran repartides en un 70% als esportistes i el 30% el Club. 

Les despeses estimades i aproximades d’aquest campionat serà de 135,00 euros per cada esportista, quan 
es tingui el càlcul real dels costos es farà un càrrec bancari. 

ACCÉS PÚBLIC GRADERIES

Les graderies estaran tancades al públic per efectes Covid, en el cas d’emissió en Streaming es comunicarà 
amb antelació.
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PROGRAMA COMPETICIÓ

https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/13504/Normativa%2012_%20CC%20Hivern%20Alev%C3%AD%20Combinat/pdf
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