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COMPETICIONS ESPORTIVES   Octubre 2020 

 

Davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la Covid-19 des de les diverses 

administracions competents s’han anat dictant resolucions encaminades tant a regular les 

mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació, com d’altres destinades a contenir el 

brot. En aquest sentit, i de conformitat amb la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, 

per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com 

de conformitat amb el pla de desconfinament de l’esport català i la resta de resolucions dictades 

relacionades amb la pandèmia, l’Ajuntament ha dictat el present protocol que caldrà seguir per 

poder fer celebrar competicions a les instal·lacions esportives municipals. 

 

ENTRADES I SORTIDES  

Cada instal·lació tindrà una circuit d’entrada i sortida pels grups local altre pel visitants. Veure 

imatges. 

Cada entitat esportiva organitzadora de la competició o partit disposarà de dos responsables de 

competició* del club, degudament identificats, que seran responsables que en tot moment es 

duguin a terme les mesures esmentades en aquest document. 

 

RELACIÓ DE JUGADORS I COS TÈCNIC  

Cada equip (visitant i local) haurà d’entregar al delegat local una relació de tots els jugadors i 

membres del cos tècnic presents en el partit (graella annex 1), amb el nom complet i el número 

de telèfon per garantir la traçabilitat en cas d’algun positiu per la Covid-19, així com la declaració 

responsable de tots els membres inscrits a la graella. 

Els arbitres faran entrega de la declaració de responsabilitat al responsable de l’equip local.  

 

PRESÈNCIA DE PÚBLIC  

El partits i/o competicions es faran a porta tancada. Cada grup d’esportistes entrarà amb el seus 

entrenadors i delegats. 

Els familiars i/o acompanyants no podran accedir a la instal·lació esportiva. 

 

VESTIDORS TANCATS  

Els jugadors hauran de venir canviats de casa. No es permetrà l’ús dels vestidors. Cada equip 

tindrà habilitada la zona de banquetes per fer el canvi de calçat i deixar els estris personals. 

No es farà canvi de banquetes a la mitja part. 
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ÚS DE LA MASCARETA I RENTADA DE MANS 

Excepte en el moment de l’escalfament i el partit, tots els participants hauran de dur la 

mascareta de manera obligatòria.  

A l’entrada, el delegat local, facilitarà gel hidroalcohòlic per realitzar la rentada de mans i 

prendrà la temperatura. Cada jugador, a més, haurà de dur la seva pròpia ampolla d’aigua. 

Els entrenadors i delegats hauran de portar la mascareta correctament posada en tot moment. 

 

ESCALFAMENT 

L’escalfament és realitzarà a mitja pista. La mitja pista assignada serà la que pertoca per 

proximitat segons la porta d’entrada de l’equip. 

 

PREMSA 

Una persona per equip. 

Haurà d’entregar la declaració de responsabilitat al responsable de l’equip local degudament 

emplenada.  

S’ubicarà a les grades més properes a la porta d’entrada del seu equip. Se li aplicarà el mateix 

protocol d’entrada que als jugadors.  

 

 

 

 

*Responsable de competició: 

• Respectar i fer respectar aquest protocol. 

• Tenir el recull de dades de tots els membres de l’equip/grup (ANNEX1). 

• Verificar el grup o equip com a Grup Estable. 

• Prendre temperatura (<37.5) i verificar que no hi ha simptomatologia Covid abans 

d’entrar a la instal·lació a tots els membres del grup. 

• Vetllar per un bon ús de la mascareta. 

• Controlar que els esportistes vinguin canviats de casa (excepte el calçat, que faran el 

canvi a les banquetes abans d’entrar a pista) i amb ampolla d’aigua individual. 

• Vetllar per que els acompanyants respectin les recomanacions sanitàries. 
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CAMP DE FUTBOL PALAESTADIUM 
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FIGUERASSA 
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PALAUET 
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ANNEX 1 

Data, hora i lloc de la competició 
 
 

EQUIP  

 Nom i cognoms Telèfon 

ENTRENADOR 1   

ENTRENADOR 2 (si escau)   

DELEGAT    

PREMSA (si escau)   

ARBITRE 1   

ARBITRE 2   

JUGADORS/ES 

 Nom Cognoms Telèfon 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
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