
 

1a Jornada de Lliga Equips Pre-Benjamina 
Club INEF Lleida, 29 d’Octubre de 2016 

 
TIMMING: 
 
Durant la Setmana: 
 
Recordar als nedadors el funcionament d’aquest tipus de competició 

M’haurieu de comunicar via mail les baixes que tingueu quan us vagin 

confirmant.  Abans de l’escalfament em dieu si hi ha alguna baixa 

d’úlitma hora. Els llistats definitius els imprimiré durant l’escalfament així 

en el moment de començar ja ho tindrem més organitzat. 

 
El dia de la Competició: 
 
15:15 Arribada  a les instal�lacions 

**Es recomana que els nedadors vinguin preparats de casa amb 

roba esportiva (xandall) i calçat esportiu amb el banyador posat a 

sota** 

1. A l’arribar a la instal�lació cada Club rebrà els gorros del color que 

representen i un llistat amb el colors de cada nedador i 

comunicaran les baixes en cas de que n’hi hagin. 

2. Baixarem tots al pavelló. (les bosses les deixen a un racó i després 

les pujaran a la piscina) 

 

15:30 Escalfament en sec 

1. L’escalfament tindrà 2 parts: Escalfament general (dinàmic de 

forma jugada) i Específic (mobilitat articular) 

2. En acabar l’escalfament els nedadors passaran pel vestidor per a 

treure’s el xandall i posar-se les xancles i entraran a la piscina on es 

trobaran amb els companys del seu color en la zona designada. 

3. Els tècnics rebràn les llistes de sortida amb una funda de plàstic. 



 

4. És important que el tècnic de cada color es faci càrrec dels nens 

que té assignats i que animi i motivi als nens per tal de que facin 

pinya entre ells animant als sus colors. S’ha de fomentar una 

competitivitat sana. 

16:30 Inici de la competició 

1. Al finalitzar cada serie cada nedador rebrà la puntuació i l’haurà 

de portar a la taula de puntuacions. Tornar a la zona de sortida si 

ha de tornar a nedar o a l’espai del seu color si ja ha acabat.  

2. Per afavorir la fluidesa de la jornada, es recomana als 

responsables de cada color que un cop començada cada serie, 

el següent nedador estigui preparat. 

3. Totes les proves començaran des del pòdium. 

4. El Marcador s’anirà actualizant i l’Speaker farà repàs de 

marcadors després de cada prova. 

18:30 – 19:00h Finalitza la competició 

 
ORDRE DE PROVES: 
 
- 25m Crol 8 anys 
- 25m Crol 9 anys 
- 25m Esquena 8 anys 
- 25m Esquena 9 anys 
- 25m Peus Papallona 8 anys 
- 25m Peus Papallona 9 anys 
- Prova Sorpresa 8 anys (si anem bé de temps) 
- Prova Sorpresa 9 anys (si anem bé de temps) 
 
DISTRIBUCIÓ DE CLUBS I COLORS: 
 
 

Verd: Mollerussa - C.A.V.A. 
Vermell: C.N. Cervera 
Taronja: C.N. Lleida 

Marró: C. E. INEF Lleida 
Groc: C.N. Balaguer  
Blau: C.N. Tàrrega 


