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CONSELLS MÈDICS PELS PARTICIPANTS 
 

ALIMENTACIÓ 
Les recomanacions bàsiques per una bona alimentació abans, durant i després de l’activitat les podem resumir en els 
següents quadres sempre buscant tenir un bon nivell d’hidratació i reserves de glucògen. 

Abans de l’activitat,  
Objectiu: Disposar d’una bona hidratació i tenir els dipòsits de glucògen al màxim. 
En els dies previs, ingestes elevades en hidrats de carboni. Evitar greixos i proteïnes. 
Abans de la competició, ingestes líquides més fàcils i ràpides d’assimilació. 
Procurar una bona hidratació.  

Després de l’activitat,  
Objectiu: Recuperar el més ràpid possible els nivells d’hidratació inicials i les reserves de glicogen. 
Amb això la recuperació del cos serà més ràpida. 
Durant els primers 30 minuts després de l’activitat, millor suplementació líquida per una més ràpida 
assimilació dels nutrients. 
Els àpats posteriors han de ser rics en hidrats de carboni i pobres en greixos. 

 
En qualsevol cas, això son unes directrius molts bàsiques, i el que cal és l’assessorament d’un professional de la nutrició a be 
de millorar en l’activitat esportiva. 
 

RESPONSABILITAT DELS ESPORTISTES 
És essencial que els participants estiguin preparats i entrenats física i psíquicament per a l’activitat que vulguin dur a terme per 
a que tinguin les màximes possibilitats d’assolir-la amb èxet. 

Qualsevol esportista a una activitat d’Aigües Obertes ha de tenir la seguretat d’estar en les condicions mínimes per a 
participar. Tota persona participant hauria de passar un reconeixement mèdic previ. 

Tot participant que no acabi un esdeveniment i ho faci per si mateix sense els mitjans oferts per la organització (caiac, iaguts, 
etc...) o per un lloc fora del recorregut marcat ho haurà d’informar als organitzadors. 

Es demana als esportistes que abans de les proves mostrin simptomes de cansament, sensació de mareig, fred o similars 
s´abstinguin de participar i es posin en contacte al la organització per evitar ricos innecesaris. 

EQUIPAMENT 
Banyador 

Ho serà de material textil no estan autoritzats els neoprens i similars (tratges surf, etc...). Poden ser els de tota la vida tipus slip 
per els nois i d´una o dues peces per les noies. També es podran fer us de banyadors que deixin cobert tot el cos desde el coll 
sense que cobreixi més enllà dels hombros fins els tormells, també s´admiten banyadors fins a mitja cama i en el cas dels 
homes. No podrà portar cremalleres ni corxets.  
 

Casquet de bany. 

El casquet de bany és un dels dos elements que dóna visibilitat al nedador, per tant és obligatori el seu us.  
 

Ulleres 

Les ulleres son un element imprescindible per la visió i per l’orientació en competicions a mar obert. En aquests casos seria bo 
disposar d’unes ulleres de recanvi per si es perden o trenquen. 
 

 

Materials de protecció 
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Activitats de llarga durada a l’aire lliure tenen una afectació important sobre la superfície del cos. 
A l’estiu cal tenir present la utilització de cremes de protecció solar per a llargues exposicions al Sol i tenir en consideració la 
temperatura de l’aigua si la primavera ha estat amb temperatures per sota de les temperatures mitjanes per la època. 
Existeixen compostos de protecció al fred com la lanolina que combinats amb vaselina faciliten l’ impermeabilització del cos a 
l’aigua. S´en podran fer un màxim us a criteri del jutge àrbitre de la competició. 
 

EN CAS DE NECESITAR ASSISTÈNCIA 
En el cas de necesitar asistència per qualsevol motiu cal que us apropeu a alguna embarcació de suport per tal de comunicar 
amb la embarcació de socors on hi haurà un SOS. 

Procureu no caminar descalços per la sorra ja que pot produir cremades a les plantes dels peus. També es poden produir 
punxades o talls amb objectes oblidats a la sorra. 

Dins de l´aigua hi haurà una embarcació de salvament, iaguts i caiacs, que s´encarregaran de les tasques de vigilància i 
seguretat dels participants.       

 
 
 

 
 
 
 


