
CLUB   TENNIS   TAULA   PLA   D’URGELL   VILANOVENC   
  
  

PROTOCOL   COVID-19   
  
  
  
MESURES   CONCRETES   PER   A   LA   COMPETICIÓ   

  

1. ABANS   DE   LA   COMPETICIÓ   
  

  
1.1    DESPLAÇAMENTS   
  

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

● VENTILACIÓ   
  

 Una  hora  abans  de  l’inici  del  partit  es  ventilarà  el  poliesportiu  obrint  finestres  i                 
portes;  aquestes  es  tancaran  a  l’inici  del  partit  i  s’obriran  la  porta  d’entrada               
principal  i  les  dues  d’emergència  després  de  cada  encontre  disputat  fins  al              
començament  del  següent  o  sigui,  en  el  període  d’escalfament  previ  a  la              
disputa   de   cada   encontre.     
  

  

1.2    CATIFES   DESINFECTANTS   
  

A  l’entrada  del  poliesportiu  hi  haurà  una  catifa  amb  producte  desinfectant  per  la               
qual  haurà  de  passar  tothom  que  vulgui  accedir  al  poliesportiu  per  tal  de  facilitar                
la   neteja   de   les   sabates.   
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1.3 CONTROL   DE   TEMPERATURA   
A  l’entrada  de  la  instal·lació  es  prendrà  la  temperatura  corporal  de  totes  les               
persones  que  hi  accedeixin,  en  cas  que  alguna  superi  la  temperatura  de  37,5  no                
podrà   accedir   a   la   instal·lació.   

S’usarà  el  model  de  termòmetre  homologat  per  aquestes  situacions  que            
l’Ajuntament   ens   proporcioni.     

  

1.4    GEL   HIDROALCOHOLIC   
  
A  l’entrada  hi  haurà  un  dosificador  de  gel  hidroalcohòlic  que  s’hauran  d’aplicar              
a   les   mans   obligatòriament   
  
  

1.5      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.   

  
  

1.6    ROBA   ESPORTIVA   
  
Encara  que  s’intentarà  evitar-ne  l’ús,  els  vestidors  estaran  disponibles  perquè            
entenem  que  és  possible  que  hi  haurà  persones  que  no  podran  venir  canviades               
de   casa   pels   motius   que   siguin.   
  
  

1.7     CADIRES   
  
El  Club  Tennis  taula  Pla  d’Urgell  Vilanovenc  disposarà  de  les  cadires  suficients              
pels  components  dels  dos  equips  al  voltant  de  l’àrea  de  joc  i  sempre  amb  la                 
separació  corresponent.  A  més,  l’equip  visitant  podrà  fer  ús  de  les  grades  si  ho                
creu   convenient.   
  
  

1.8    MATERIAL     ESPORTIU   
  
El  responsable  de  compliment  del  protocol  serà  l’encarregat  de  desinfectar  tot  el              
material  necessari  per  la  disputa  de  la  competició  abans  que  aquesta  s’iniciï;              
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aquest  responsable  facilitarà  els  estris  corresponents  perquè  siguin  els  mateixos            
jugadors  qui  netegin  la  superfície  de  la  taula  on  han  de  jugar  després  de                
disputar-se   cada   set.   
Actualment,  el  25%  dels  membres  del  Club  tennis  taula  Pla  d’Urgell  Vilanovenc              
compten  amb  el  certificat  del  curs  de  formació  de  responsables  de  prevenció  i               
higiene  en  les  activitats  d’educació  en  el  lleure  de  l’estiu  de  l’any  2020.  Esperem                
que,  com  a  mínim,  un  75%  dels  membres  del  Club  obtinguin  aquest  certificat,               
però   l’objectiu   és   que   arribem   al   100%.     
El   material   i   l’equipament   esportiu   propi   haurà   desinfectar-se   abans   del   seu   ús.   
  
L’entitat  organitzadora  haurà  desinfectat  tot  el  material  esportiu  necessari  per            
realitzar   la   competició:   

•   Pilotes    (amb   alcohol   de   70   graus   o   més)   
•   Taules   de   joc   
•   Xarxa   (els   suports)   
•   Marcadors   
•   Tanques   (mínim   part   superior)   
•   Taula   d’àrbitre   
•   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.   

  
  

1.9     ADAPTACIONS   REGLAMENTÀRIES   
  
S’ha   de   preguntar   si   hi   haurà   la   possibilitat   de   canvi   de   costat   o   no   
Segurament  no  hi  haurà  dobles  i  els  partits  es  podran  empatar  (falta              
confirmació   FCTT)   
La  FCTT  podrà  determinar  en  aquelles  competicions  que  cregui  oportunes,  que             
no  hi  hagi  canvi  de  costat  de  taula.  En  aquest  casos  el  guanyador  del  sorteig                 
podrà  escollir  sacar/restar  ó  bé  un  costat  o  altre  de  la  taula  (el  perdedor  del                 
sorteig   podrà   escollir   dins   de   l’opció   que   quedi).   

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

Han   de   ser   registrats   per   la   seva   traçabilitat   

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.   

Evitarà   la   formació   d’aglomeracions   en   els   espais   d’entorn   i   accessos   a   
l’activi-tat.   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.   

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.   

L’aforament  màxim  del  poliesportiu  de  Vilanova  de  Bellpuig  és  de  1.800             
persones,  però  tenint  en  compte  l’afluència  de  públic  habitual  en  els  partits  de               
competició  provincial,  en  cap  cas  se  superarà  un  màxim  de  20  persones              
comptant   els   components   dels   dos   equips   que   s’hagin   d’enfrontar.   

  

  
1.11     L’   ORGANITZADOR   
Dur  a  terme  una  neteja  inicial  exhaustiva  i  la  desinfecció  dels  espais  i  el                
material  d’ús  de  l’activitat  que  aporti  l’organitzador.   La  neteja  inicial,  la             
desinfecció  i  la  ventilació  es  duran  a  terme  sempre,  com  a  mínim,  una  hora                
abans  de  l’encontre  per  part  del  responsable  de  compliment  del  protocol  que  el               
propi  club  designarà  prèviament;  aquest  responsable  començarà  per  la           
ventilació  obrint  portes  i  finestres,  després  col·locarà  la  taula,  la  xarxa,  les              
tanques  i  les  cadires  corresponents  i  ho  netejarà  i  desinfectarà  tot,  incloses  les               
pilotes   amb   les   qual   es   disputarà   el   partit.   

  

Establirà   indicadors   per   a   evitar   la   formació   d’aglomeracions   de   persones.    El   
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responsable   de   compliment   de   protocol   esperarà   a   l’entrada   del   poliesportiu    els   
assistents   al   partit,   els   indicarà   on   és   la   taula   de   joc   i   les   cadires   i   les   grades   de   
les   quals   poden   disposar   (i   els   vestidors,   si   és   dóna   el   cas)   i   les   sortides   que   
hauran   de   seguir   un   cop   hagi   finalitzat   el   partit   o   per   qualsevol   motiu   que   vulguin   
abandonar   el   recinte   esportiu.   

Nomenarà  una  persona  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   
  

Cada  Club,  haurà  de  identificar,  conjuntament  amb  el  responsable  de  la             
instal·lació,  aquells  paràmetres  de  desplaçament  per  les  zones  comunes,  ús  i             
aforament  dels  vestuaris,  aforament  de  les  grades,  material  disponible  de            
desinfecció,  ús  i  desinfecció  del  material  necessari  per  el  desenvolupament  de             
l’activitat.   

  

2.1   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…   

  

   2 . 2       ÀRBITRES   

  
- Cal  tenir  en  l’espai  de  l’àrbitre  gel  hidroalcohòlic,  sabó,  paper  i  paperera  (a               

poder   ser   de   pedal)     
- Les  comprovacions  de  les  actes  es  faran  tant  a  l’inici  com  al  final  del  partit                 

amb   mascareta   i   distància   de   seguretat.   
  
  
  

2.3   LES   PERSONES   TREBALLADORES   O   VOLUNTÀRIES   
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2.4    L’ORGANITZADOR   
  
Dur   a   terme   ventilació   de   la   sala   periòdicament.   
- En  la  mesura  possible,  desinfectarà  el  material  que  hagi  de  ser  compartit              

entre   els   participants   després   de   cada   ús.   
- Desinfectarà   els   vestuaris   i   dutxes   després   de   cada   torn.   
- Garantirà   el   subministrament   del   gel   hidroalcohòlic   fins   al   final   de   l’activitat.   
- El  responsable  del  compliment  de  PROTOCOL  supervisarà  que  es  compleixi            

i   resoldrà   i   anotarà   les   incidències.   

  

2.5    EL   PÚBLIC   
  
El   públic   s’asseurà   a   les   grades   que   el   responsable   els   indiqui;   aquest   
responsable   diferenciarà   clarament   la   localització   dels   espectadors   locals,   els   
visitants   i   aquells   que   siguin   neutres   i   vinguin   a   gaudir   de   l’espectacle   del   nostre   
esport.     

Els   itineraris   seran   els   mateixos   que   els   dels   jugadors,   amb   l’excepció   que   el   
públic   no   podrà   accedir   a   l’àrea   reservada   pels   jugadors,   ja   sigui   recinte   de   joc,   
cadires   i   grades   reservades   per   als   competidors.   O   sigui,   entraran   per   l’accès   
principal,   es   dirigiran   a   les   grades   reservades   per   al   públic   i   sortiran   del   recinte   
per   una   de   les   dues   portes   d’emergència.   
  
Mantindrà   la   distància   de   seguretat.   
  
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.   
  
Avisarà   als   responsables   de   la   instal·lació,   de   qualsevol   situació.   


