EL CNB SEU DEL CAMPIONAT DE
CATALUNYA OPEN D'HIVERN
JÚNIOR-INFANTIL
Del 9 al 12 de desembre la
Piscina Nova de l’Escullera
acull
el
Campionat
de
Catalunya
Open
d'Hivern
Júnior i Infantil, una competició
on participaran un gran
nombre
de
nedadors
i
nedadores d'alt nivell català i
que
comptarà
amb
la
presència de nedadors i
nedadores
internacionals
d'Espanya, Suïssa i Alemanya.
Amb un total de gairebé 600
nedadors
i
80
clubs
participants
d’arreu
de
Catalunya i algunes seleccions
convidades,
tindrem
l’oportunitat de viure 4 dies
intensos de la millor natació de
categories.

Durant els 4 dies hi haurà un total de 8 sessions, les de matins es nedaran les
sèries classificatòries i a les tardes es nedaran les finals.
Una gran competició, després de molt temps, s'obrirà al públic amb la venda
d'entrades per cadascuna de les sessions.

INFORMACIÓ PER AL SOCI
Recordatori horari Piscina Exterior (Globus):
L´ús de la Piscina Exterior (Piscina del Globus) serà exclusiu pels socis/es del
Club amb el següent horari habitual:
Dijous i divendres: de 7:00h a 18:00h
Dissabte i diumenge: de 8:00h a 17:00h
Afectació Piscina Nova de L'Escullera
El dia 8 de desembre, a partir de les 15:00h, la piscina Nova de l'Escullera
romandrà tancada per al muntatge de la piscina.
La Piscina Nova de l'Escullera romandrà tancada durant els 4 dies de
campionat, del 9 al 12 de desembre ambdós inclosos.
Afectació Piscina de nadons
La piscina de nadons romandrà tancada durant els 4 dies de campionat, del 9
al 12 de desembre ambdós inclosos.
Afectacions classes dirigides que queden ANUL·LADES:
DIJOUS 9/12: Gimestil de les 7:15h, Walking Aquàtic de les 11:00h i Gimestil
de les 14:30h
DIVENDRES 10/12: Aquagim de les 10:00h i les 12:00h i Gimestil de les
14:30h
DISSABTE 11/12: Aquagim de les 12:00h
DIUMENGE 12/12: Aquagim de les 10:00h i les 12:00h
Afectacions vestidors
Durant la competició, els nedadors i nedadores podran fer ús de 2 vestidors
masculins i 2 vestidors femenins de la Piscina Nova de l'Escullera. Amb
l'objectiu de minimitzar les molèsties dels socis i sòcies que habitualment es
canvien allà, el Club facilitarà als socis que ho desitgin, disponibilitat d’un
armari en sala durant aquests 4 dies.
Tots aquells socis/es interessats en aquest traspàs temporal, han d'escriure un
correu al cnb@cnb.cat per tal que des del Club se'ls pugui assignar un vestidor
i armari si s'escau.
GRÀCIES CENEBISTES PER LA VOSTRA COMPRENSIÓ I AJUDA EN
PODER SEGUIR ORGANITZANT COMPETICIONS IMPORTANTS COM
AQUESTA.

