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ENTRENAMENTS 15 al 30 SETEMBRE 2014 - NATACIÓ SINCRONITZADA 
  

UN CLUB BEN VIU 

www.clubnataciovilanova.cat 

Inscrit al registre de clubs i associacions esportives de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de  Natació,  
Real Federación Española Natación i registre municipal d´entitats i associacions de l´ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Us informem dels grups dels grups d´entrenament i horaris de l´equip de natació 
sincronitzada entre el 15 i 30 setembre 2014 . 
 

A partir del dia 15 de setembre les nedadores hauran de venir a entrenar els dies de la 
setmana marcats pel seu grup d´entrenament. 
 

Per totes les nedadores: 
Entre el 15 i 30 de setembre els entrenaments dels dilluns (15, 22 i 29 de setembre) seguirant 
tenint el mateix lloc de trobada al Punt d´informació del Parc de Ribes Roges. Horari: 17:30 – 
18:45 hores. 
(En cas de condicions meteorològiques adverses l´entrenament es traslladarà al al Centre 
d´Esport i Salut “La piscina”). De totes formes caldrà igualment presentar-se prèviament al 
punt indicat, dons seran els propis entrenaments qui determinin el canvi d´ubicació de 
l´entrenament. 
 

Nedadores que estaven dins de l´equip de natació sincronitzada la passada temporada (fins 
juliol 2014). 
Per indicació dels entrenadors, mantenen els mateixos dies d´entrenament de la setmana i 
horaris per aquesta temporada. 
GRUP 1: Dilluns, Dimarts i  Dijous: 17:30 A 18:30 hores. 
GRUP 2 i 3: Dilluns, Dimecres i Divendres: 17:30 a 18:30 hores. 
(*) Aquests grups i horaris també seran els operatius a partir 1 octubre 2014. 

 
Nedadores que s´incorporan noves a l´equip de natació sincronitzada a partir del mes de 
setembre 2014. 
EN TOTS ELS CASOS SERAN ELS ENTRENADORS QUINS FIXARAN I INFORMARAN A CADA 
NEDADORA EL GRUP I DIES DE LA SETMANA ON QUEDA INCORPORADA. 
 
Per qualsevol dubte o aclaració parlar directament amb els entrenadors. 
 

La setmana del 22 al 26 de setembre us informarem en una circular de la normativa i horaris 
d´entrenament a partir del dia 1 d´Octubre, que seran els que es faran servir durant la resta 
de temporada (octubre 2014 /juliol 2015) a excepció dels de periodes vacacionals (nadal, 
carnaval i setmana santa) que s´informaran oportunament. 

 
CLUB NATACIÓ VILANOVA 

Vilanova i la Geltrú, 7 de setembre de 2014 


