
 

 

 

2ªJORNADA DE LLIGA D’EQUIPS BENJAMÍ I PRE-BENJAMÍ, 
 

26 DE NOVEMBRE DE 2016 A MOLLERUSSA. 
 
 
 

1. Arribada a les instal·lacions: [17:10h] 

 
 A les 17:10h al PAVELLÓ  MUNICIPAL. 25230, Carrer de Tarragona, 34, 25230 

Mollerussa, Lleida 

 
 
 

 A l’arribada a la instal·lació del PAVELLÓ MUNICIPAL els nedadors/es deixaran les 

motxilles a un racó i un cop acabades les activitats organitzades les recolliran per 

marxar cap a la piscina junt amb organitzadors del club i els entrenadors 

pertinents. 

Es recomana que els nedadors vinguin preparats de casa amb roba esportiva 

(xandall) i calçat esportiu amb el banyador posat a sota. 

 
 Agrairem als entrenadors que comuniquin les baixes el més aviat en siguin 

coneixedors, via e-mail, mòbil o in situ. 



 

 

2. Activitats de Benvinguda:  [17:10h a 17:45h] 

 

 Activitat d’aeròbic grupal: Un cop els nens/es han deixat les motxilles es dirigiran 

al centre del poliesportiu on ja els esperarà una monitora d’aeròbic que els hi 

tindrà preparada una coreografia grupal. 

 
 Activitats lúdiques. 

 
 
 

3. Llistes i desplaçament cap a les piscines municipals de Mollerussa: [17:45h a 18:15h] 

 

 Els tècnics rebran les llistes de sortida dels diferents colors i citaran els 

nedadors/es pertinents a cada color. 

 Un cop els nedadors/es són citats recolliran les motxilles i aniran a una cambra on 

junt amb tot el seu equip de color seran acompanyats fins a les piscines. 

Per tal de no prolongar la competició s’agrairà que tant entrenadors com 

organitzadors ajudin a minimitzar el temps de trajecte i canviar-se en els 

vestuaris. 

 És important que el tècnic de cada color es faci càrrec dels nens que té assignats i 

que animi i motivi als nens/es per tal de que facin pinya entre ells i animin al seu 

color. S’ha de fomentar una competitivitat sana. 

 

 
4. Inici de la competició: [18:15h] 

 

 Al finalitzar cada sèrie, cada nedador rebrà la puntuació que haurà de portar a la 

taula de puntuacions i deixar-la a l’espai designat per al seu color (Full Din A4 de 

cada color). Després, tornar a la zona de sortida si ha de tornar a nedar o a l’espai 

del seu color si ja ha acabat. 

 Per afavorir la fluïdesa de la jornada, es recomana als responsables de cada color 

que un cop començada cada sèrie, el següent nedador/a estigui ja preparat. 

 Totes les proves començaran des del pòdium. 

 El marcador s’anirà actualitzant i l’Speaker farà repàs de marcadors després de 

cada prova. 

 
5.    Fi de la competició: [Estimat a les 21h] 

 

6.    Ordre de les Proves 
 

 

16x25 Crol 8 anys 

16x25 Crol 9 anys 

16x25 Papallona 8 anys 

16x25 Papallona 9 anys 

16x25 Peus braça 8 anys 

16x25 Peus braça 9 anys 


