
Protocol Covid-19 Club Tennis Taula Calaf 
 

1. MESURES I ACTUACIONS GENERALS 
 

1.1 DISTÀNCIA DE SEGURETAT.  

Per  evitar el contacte entre esportistes: 

-  Adaptar la sala perquè quedi un número adequant de taules 

per a cada instal·lació i es puguin separar les diferents àrees d'entrenament 

amb tanques 

que la delimitin i mantinguin distàncies de seguretat. Per tant la nostra àrea de 

joc serà de  7 per 4 metres i passadissos de 2 metres d'ample. 

- Evitar aparellar físicament l'altre equip o altres atletes a l'arribada i sortida de 

les instal·lacions. 

- No compartir ampolles d'aigua ni cap altre líquid, havent de fer un ús 

individual exclusiu. 

 - No compartir les implementacions necessàries per a la pràctica de l'esport. 

- La distància entre els assistents ha de ser en tot moment d'almenys 2 metres. 

- Estarà permès disputar més d'una trobada simultània, sempre que es 

respectin les 

mesures de distanciament del punt. 

Per tal de evitar el mínim contacte de aglomeracions , em distribuït 3 Zones : 

- Zona Local 

- Zona Visitant 

- Zona Públic 

 ( Veure Plànol 3.0 Local CTT Calaf) 

 

1.2 MASCARETA 
 

L'ús de màscara és OBLIGATORI per a totes les persones que es trobin a la 

sala de joc excepte per als jugadors que estiguin disputant un partit. 

Hi haurà un mínim de 3 punts  de màscares on seran distribuïdes (Llegenda 

B): 

- A l’entrada 

- A la zona  l’equip visitant 

- A la taula de l’àrbitre 



Totes aquestes mascaretes estaran per totes aquelles persones que de 

manera excepcional hagin d'entrat en el recinte esportiu i no portessin el seu 

propi material de protecció i seguretat. 

Tots els participants/assistents hauran de portar la màscara quan entrin en la 

instal·lació o zones delimitada s per l'organització en espais esportius 

c. HIGIENE DE MANS 

 
Es col·locaran gels hidrològics en  els següents punts (Llegenda A)  perquè els 

esportistes poguessin rentar-se ràpidament en cas de tocar alguna superfície o 

a algun company per accident 

- Entrada del local 
- Taula de l’àrbitre 
- A la Zona de Local  
- A la Zona del Visitant 
- A la Zona del públic 

 
 

d. GRUPS ESTABLES  

Els Grups Estables s’organitzaran per equips , i mai es podrà supera un 
màxim de 6 persones en tot el recinte . 

Actualment el nostre Club hi han 2 Grups  

L’equip de Preferent ,que està format per 6 jugadors i l’Escola Esportiva on 
actualment disposem de 5 jugadors infantils. 

 

e. TRAÇABILITAT 

A tota persona que accedeixi a la zona del local es tindrà que registra a 
l’entrada del local , on allà omplirà un formulari , un qüestionari i un paper 
d’autoresponsablitat. 

 També els jugadors a les hores d’entrenament cada persona haurà de firma 
un paper d’autoresponsiblitat on aquest document s’haurà de actualitzar cada 
15 dies . 

Llegenda A  
 

 

 

 

 



f. CIRCULACIÓ DE PERSONES 
 

La instal·lació haurà d’estar degudament senyalitzada, per tal de facilita una 
bona circulació .  El local L’entrada i la sortida  estaran situats  en punts  
diferents i degudament senyalitzat amb tot el recinte, també a la entrada hi ha  
una catifa desinfectant per la  higiene del calçat. 
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f. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 

A la Entrada del nostre local es deixarà sempre un  paper auto responsabilitat  
per a tots els jugadors visitants , locals i públic  on es obligatori omplir per 
totes aquelles persones que vulguin accedir  el local. Si en algun cas el 
jugador o persona es nega a omplir el formulari se li negarà a l’entrada el 
recinte. 

Exemple de declaració de responsabilitat: 

 

Declaració responsable per a esportistes/espectadors. 

 

En/na ______________________________ major d’edat i amb DNI/NIE: _______________ 

en nom propi o com a pare / mare / tutor / a legal del menor ________________________  

 

Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin 

estat positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 

ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, 
(impresos al dors), i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi 
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa 
de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar en la jornada de lliga 
provincial de la RTL de la FCTT que tindrà lloc a Calaf,  organitzades per l’entitat esportiva 
Federació Lleidatana de Tenis Taula, signo la present declaració de responsabilitat.  

 

Signo (major de 18 anys)      Signo (major de 14) 

____________________________________ ,  ___ de ___________ del 202_ 



 

 

Aquesta informació serà tractada de manera confidencial i amb l'exclusiva finalitat de poder adoptar les mesures 
necessàries per evitar el contagi i la propagació de virus. A l'emplenar el present document, el sotasignat atorga el 
consentiment exprés perquè el club CTTCALAF pugui fer un tractament d'aquestes dades des del punt de vista 
estrictament mèdic i de prevenció.  

Al mateix temps i amb la signatura d'aquest document es declara conèixer les mesures específiques de protecció i 
higiene establertes en el PROTOCOL COVID-19 de la FCTT (Validat pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, 17/09/2020), les normes són d'obligat compliment per als participants en les competicions esportives 
oficials de tennis taula i per tots els clubs afiliats a la Federació que participen en les mateixes. El compliment de les 
normes abans esmentades és una responsabilitat individual de cada un dels participants i de el club o entitat que 
organitza la trobada, sense que hi hagi cap responsabilitat per part de la RTL i de la FCTT dels contagis que en ocasió 
de la disputa de la competició es poguessin produir.  

Extracte del protocol COVID-19 del que afecta 

específicament a jugadors, jugadores i públic 

 

Si soc jugador o jugadora 

 

● Facilitarà al responsable COVID del club les dades de contacte per al registre de les 

persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

● Procuraré, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat de 2m i evita 

el contacte amb altres participants i públic en els espais col·lectius. 

● Se que l’ús de màscara és OBLIGATORI per a totes les persones que es trobin en la sala 

de joc excepte per als jugadors que estem disputant un partit. 

● Procuraré una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

● Abans d'entrar a l'àrea de joc i a l'acabar el partit, em desinfectaré les mans amb gel 

hidroalcohólic. 

● Mantindré els meus materials i utensilis personals en la bossa pròpia, amb una 

utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per 

l’activitat. 

● Se que està prohibit netejar la suor a la taula i netejar les gomes amb el baf de la boca. 

Si soc un espectador o espectadora 

● Facilitarà al responsable COVID del club les dades de contacte per al registre de les 

persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. 

● Procuraré, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat de 2m i 

evitaré el contacte amb altres participants i públic en els espais col·lectius. 

● No faré fotos que no siguin dels jugadors o jugadores durant les partides. 

● Seguiré el protocol COVID que està a la meva disposició així com les indicacions i 

recomanacions del responsable COVID-19 del club. 

● No faré fotos que no siguin dels jugadors o jugadores durant les partides. 



 

Signo  

 

 

_____________________________________ ,  ___ de ___________ del 202_ 
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g. IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT 
 

El Responsable de Compliment per tal de vetllar de aquestes noves mesures 
amb aquest moment serà el seu màxim representant , el President del Club , 
Victor Camí Conejero amb dni 79276822p , ara be , si aquest no se troba en 
el Local , seran Albert Marquilles Estruch amb Dni 39398992s , Martí Estruch 
Isern  amb DNI 39399034b ,i  Jaume Felip Solé amb DNI 79276844f  on també 
vetllaran per ser Responbles i assumir  les mesures adequades per tal de evitar 
el Covid-19. Tots 3 amb formació aprovada per ser responsables de les 
mesures davant aquesta pandèmia .  

El Responsable de Compliment al Finalitzar la Jornada firmarà un document 
conforme a vetllat per complir les normatives Covid-19 , exemple de document: 

 

Declaració del responsable del club 

 

Sr. Víctor Camí Conejero   major d'edat i amb DNI 79276822P ,amb el número de teléfon  623392875  i 

domicili a Calaf  ,carrer Alexandre de Riquer  pis 2on 4rt i número  5-7  . 

En qualitat de Delegat de Compliment del Protocol (DCP) del CLUB CTTCalaf. 

 

CERTIFICO  

 

1. Que cap participant presenta simptomatologia compatible amb el Coronavirus SARS-CoV-2 (febre 

superior o igual a 37,5 graus, tos, malestar general, sensació de falta d’aire, pèrdua del gust, mal de 

cap, fatiga, mal de coll, mal muscular, vòmits, diarrea) o qualsevol altre símptoma típic de les 

infeccions.  

 

2. Que cap participant ha donat positiu ni ha tingut contacte estret amb alguna persona o persones amb 

simptomatologia possible o confirmada de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors a la 

data de firma d’aquest document.  

 



3. Que s’han garantit documentalment i posat a disposició de tots els participants del partit els protocols 

de seguretat i mesures informatives i de prevenció d’higiene i seguretat de la COVID-19 i que s’ha 

informat de la exclusió de la competició i de la instal·lació o zona acotada del espai esportiu per 

qualsevol dels participants que incompleixi les normes mencionades.  

 

4. Que es conscient i accepta que el incompliment de les normes del COVID-19 especialment la no 

declaració de casos positius confirmats o persones amb símptomes comporta una infracció molt greu 

del codi disciplinari que pot comportar com a conseqüència una sanció d’exclusió de la competició i, 

si és el cas, pèrdua de la categoria esportiva.  

 

5. Que l'organitzador del partit ha registrat a tots els participants per tal de poder tener una traçabilitat 

en el cas que es detecti un positiu o símptomes de positiu entre algun dels participants que hagi tingut 

contacte estret amb els altres degut al partit.  

 

Al mateix temps declara estar informat de les mesures específiques de protecció i higiene establertes en 

el Protocolo del CSD                      i de la Federación Española de Tenis de Mesa les normes de la qual són 

d'obligat compliment pels participants en les competicions esportives oficials de tenis taula i per tots els 

clubs afiliats de la mateixa federació en la que participen.  

 

El compliment de les normes anteriorment citades es una responsabilitat individual de cada un dels 

participants i del club o entitat que organiza l’event, sense que existeixi responsabilitat alguna per part 

de la Federación Española de Tenis de Mesa dels contagis que degut a la disputa de la competició 

s'hagin pogut produir.  

 

I perquè consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat en el      de                             del             .             

 

Firma 

 

  



 

 

 

2. MESURES CONCRETES PER A LA 
COMPETICIÓ 

 

1. ABANS DE LA COMPETICIÓ 
 

a. DESPLAÇAMENTS 
 

• Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma 
individual o exclusivament amb familiars convivents.  

• Es obligatori ventilar el local 2 hores abans de la competició (Veure 
Plànol 3 Llegenda  marcada en verd ) 

• Abans de cada desplaçament , cada jugador es mesurarà la temperatura 
3 hores abans de la hora de competició  , quan aquest jugador es disposa 
a fer el desplaçament tornarà a mesura la temperatura. 

• En el Cas que un jugador mostri algun símptoma de Covid-19 el 
Responsable de l’equip Víctor Camí Conejero es posarà en contacte amb 
el responsable de l’equip rival per acorda si ajornar el partit o perdre’l. 

b. CATIFES DESINFECTANTS 

El Nostre Club , el responsable de compliment  vetllarà per col·locar una 
catifa desinfectant per la neteja de les sabates a l’entrada del local 
(Llegenda A). 

c. CONTROL DE TEMPERATURA 
 

Es col·locarà un termòmetre digital a l’entrada del local on el responsable 
Víctor Camí prendrà la temperatura a tota persona que accedeixi el local. 
Si alguna persona supera la temperatura e 37,5 no podrà accedir a la 
instal·lació. 

(Llegenda A) 

d. GEL HIDROALCOHOLIC 
 

Es col·locarà gel hidrolacòlit els següents punts: 
- A l’entrada hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic que s’hauran 

d’aplicar a les mans obligatòriament 
- A la Taula de l’àrbitre . 
- A la Zona de l’Equip Visitant. 
- A la Zona de L’equip Local. 
- A la Sortida del Recinte . 
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e. MASCARETA 
 

Pels esportistes, l’ús de la mascareta és obligatòria fins el moment de 
començar a jugar, que es podrà treure. Tan bon punt s’acabi de jugar, cal tornar 
a posar- se la mascareta. 

Pels acompanyants serà obligatòria en tot moment. 

Si en algun moment de l’encontre el jugador tant visitant com local se li causa 
algun dany a la mascareta el Responsable de equip vetllarà i  li facilitarà una 
mascareta .  

Les mascaretes estaran situada a la (Llegenda A) . 
 

f. ROBA ESPORTIVA 
 

Els vestidors només tindran accés l’equip local. L’equip Visitant sempre que  
sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada. 
També es obligatori per qualsevol jugador tant local o visitant que la seva roba 
que es vagui treien , el jugador l’haurà de guarda dins a la seva bossa 
esportiva.  
 

g. CADIRES. 

Hi haurà una cadira assignada per cada esportista , on podrà deixar la 
seva bossa . Cada cadira ha d’estar com a mínim a 1’5m de distancia entre 
elles . . 

També s’habilitarà una zona pel públic on també s’aplicarà 1’5m de 
distancia entre cadira . Al finalitzar l’encontre cada jugador o públic s’haurà 
de netejar la seva cadira amb un desinfectant .  
Per a desinfectar les cadires, l'opció serà utilitzar lleixiu diluït a 1.50 (dilució 

recomanada pel Ministeri de Sanitat) que es podria fer en grans quantitats 

(200 ml de lleixiu en 10 L d'aigua). 
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h. MATERIAL ESPORTIU 
 

L’encarregat de netejar el material serà el responsable de equip , Víctor Camí  , 
que ho farà  2 hores abans de l’inici de ‘encontre . 

 

L’encarregat de equip  haurà desinfectat tot el material esportiu necessari per 
realitzar la competició on es farà 2 hores abans de l’encontre. El material que 
es desinfectarà es el següent : 

o Pilotes (amb alcohol de mes de 70º 

o Taula de joc 

o Xarxa (els suports) 



o Marcadors 

o Tanques (mínim part superior 

o Taula d’àrbitre 

o Cadires pels participants  
 

Cal tenir en compte: 

• Caldrà disposar d’un dosificador de gel hidroalcohòlic a cada taula. 

• No hi haurà disponibles tovallolers. Si es porta tovallola cal portar una 
bossa de plàstic per ficar-la a dins (no es podrà deixar enlloc més). 

• L’entitat haurà de tenir disponibles guants d’un sol us a cada taula de joc 
a disposició de l’àrbitre. 

• Durant la competició, quan s’acabi cada partit, l’organització o els 
mateixos participants (segons ho hagi establert la mateixa organització) 
hauran de desinfectar la meitat de la taula on hagin jugat. 

 
 

i. ADAPTACIONS REGLAMENTÀRIES 
 

Abans de començar el partit els delegats de equip es posaran d’acord per 
seleccionar el camp que jugaran en tot l’encontre, o si volen pilota. 

La FCTT podrà determinar en aquelles competicions que cregui oportunes, la 
no utilització del marcador i que l’àrbitre comptabilitzi el punts verbalment. 

j. ACOMPANYANTS/PÚBLIC 

Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir 
COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el 
període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà 
d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat 
a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors 
al de la signatura del document.  Exemple de document: 

 

Formulari de localització personal (FLP) 

 

Nom tal i com apareix en el DNI o Passaport o altre document d’identitat vàlid: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Direcció durant la competició (carrer/apartament/ciutat/codi postal/pais): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Número de teléfon: 

Correu electrònic: 

Països/CAA que ha visitat o ha estat en els últims 7 dies: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Respondre a les següents preguntes en relació als últims 14 dies: 

 

 Preguntes Si No 

1. Ha tingut contacte estret amb algú diagnosticat amb la enfermetat COVID-19?   

2. Ha proporcionat atenció directa a pacients de COVID-19?   

3. Ha visitat o ha estat en un ambient tancat amb algun pacient amb la enfermetat COVID-19?   

4. Ha treballat/estudiat de forma propera o compartint el mateix ambient laboral o de classe 
amb pacients de COVID-19? 

  

5. Ha viatjat amb una pacient de COVID-19 en qualsevol mitjà de transport?   

6. Ha viscut en la mateixa casa que un pacient de COVID-19?   

 

Aquesta informació podrà ser compartida amb totes les autoritats locals de Salut Pública per permetre 

un ràpid rastreig de contactes si un participant de l’event sofreix la enfermetat COVID-19 o ha tingut 

contacte amb un cas confirmat. 

 

Firmat. El esportista o Tutor 

 

 

 

 

 

El           del              del                 . 

 



Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a 
l’activitat. Mantindrà la distància de seguretat. 

Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de 
malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de 
la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no 
disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de 
conducta que facin inviable la seva utilització. La impossibilitat de dur mascareta 
ha de venir certificada per un document certificat per un metge. 

Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a 
l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup. Exemple del full de Dades : 

 

Control jordanes de lliga CTTCalaf 

 

Jornada: 

 

Nom Cognoms DNI Temp. Residéncia Teléfon 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



Per tal de facilitar els aforaments de les instal·lacions, caldrà verificar, (amb els 
responsables del club), el número màxim de persones que poden entrar dins 
d’una instal·lació esportiva . 

 

k. L’ ORGANITZADOR 

 Abans de iniciar i quan s’hagi finalitzat l’encontre el responsable de equip   
hauran de dur a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais 
i el material d’ús de l’activitat que aporti l’organitzador. 

El Responsable de Equip tindrà un llistat on es repassarà els diversos punts a 
netejar i ho netejarà amb un desinfectant que serà amb Sanitol o lleixiu diluït 
amb una proporció de 1.50 . 

Aquest llistat es repassarà : 

-Taula de entrada on hi haurà ,mascaretes , gel hidrològic , termòmetre i 
guants. 

-Cadires del públic/jugadors. 

-Taula àrbitre i marcador . 

-Balles . 

-Pilotes. 

-Taula i Xarxa . 

S’ha Establert indicadors per tal de evitar la agrupació d’aglomeracions de 
persones , com indicadors al terra com fletxes i ratlles  i senyals a la paret . 

Veure Plànol 3 

 

Víctor Camí serà el  responsable de vetllar pel compliment de les mesures 
previstes en el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària 
aplicable en cada moment. 

 

2. DURANT LA COMPETICIÓ 

 
a. L’ESPORTISTA 
 

1. Sempre que sigui possible mantenir la distància de seguretat i evitar el 
contacte amb altres participants. 

2. Higiene i desinfecció de mans periòdica. 
3. Mantenir els seus materials dins d’una bossa pròpia. 
4. Evitar l’encaixada de mans entre jugadors, entrenadors… 

 



b. ÀRBITRES 
 

 

o Cal tenir en l’espai de l’àrbitre gel hidroalcohòlic, sabó, paper i 
paperera (a poder ser de pedal) 

o Les comprovacions de les actes es faran tant a l’inici com al final del 
partit amb mascareta i distància de seguretat. 

o Per tal de evitar el mínim contagi el full de l’acta serà per l’equip local 
i serà el Responsable de Equip qui a través del mòbil passarà l’acte 
del partit. 

 

c. L’ORGANITZADOR  
  

o Es dura  a terme la  ventilació de la sala periòdicament i 2 hores 
abans de cada competició i entrenament. 

o En la mesura possible, es desinfectarà el material que hagi de ser 
compartit entre els participants després de cada ús. 

o Desinfectarà els vestuaris i dutxes després de cada torn. 
o Garantirà el subministrament del gel hidroalcohòlic fins al final de 

l’activitat. 
o El responsable del compliment de PROTOCOL supervisarà que es 

compleixi i resoldrà i anotarà les incidències. 
 

e. EL PÚBLIC 
 
Mantindrà la distància de seguretat de 2 metres . 

 

En tot moment es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la 
situació personal pròpia. 

Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 
 

Respectarà les directrius dels controladors de instal·lació, així com les 
designacions de seients i control de l’aforament. 

Vetllarà perquè es respectin les mesures de les persones que es tenen al 
voltant. 

El Públic es mantindrà en tot moment en la seva zona i no podrà en capa 
moment accedir en les altres zones.  ( Veure Plànol 3 Llegenda Zona public) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


