Consell Esportiu del Tarragonés

REUNIÓ DE LA COMPETIC;IÓ FUTBOL SAI.A ADULTS NXI.,I TORNEIG
MUMCIPAL FUTBOL SAI.A PMET" 2O2O-2O2L
Temporada 2O2O-2O2I
DATA: Dijous, 15 d'octubre de 2O2O
HORA: 18:30 h
LLOC: Virtual
ASSISTENTS:

En representació dels equips:
o Sr. David Varona (NEWTEAM FS)
o Sr. Josep L. Calabuig (IMASON TARRACO)
o Sr. Sebastián Morales (VIKINGS FS)
o Sr. José Antonio Gamallo (OLD LEGENDS)
o Sr. Rafael Serrano (SERRANO REFORMAS)
o Sr. David Casanovas (MACCABI DE COMER)
CET: Maribel Roig, Meritxell Ramos i José Córcoles
ORDRE DEL DIA

1. Plantejament de la competició per part del CET de cara la temporada
2020-202r.

2.

Normativa de la competició 2O2O-2O2I.

3.

Protocol d'actuació davant la COVID-19.

4.

Precs i preguntes.

Es dona la benvinguda als assistents i es dona per iniciada la reunió.

1.- Pla!¡tejament de la competició per part del CBI de cara la temporada
2o20-2o2L.
El plantejament del CET és tirar endavant la competició amb totes les mesures
de seguretat oportunes i necessáries, seguint totes les directrius dels órgans
competents en cada moment.

En el cas que se suspengui la competició i no hagi possibilitat de represa, hi
haurá una devolució de tots els costos fixos de l'orgarització que no shagin
consumit, aquesta devolució será sempre a final de curs fiuny). Una vegada
tinguem definida l'estructura de la competició, us informa¡em del cost per
jornada, que será I'import retornable en cas de suspensió.
El cas de les llicéncies és més complex, ja I'any passat es va estar negociant
amb la mútua la possibilitat d'un retorn parcial i la resposta va ser negativa. El
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seu plantejament enguany és similar i per aixó no tramitarem cap llicéncia a la
mútua fins dos dies abans de ltnici efectiu de la lliga, per tal de no ocasionar
cap despesa si la competició no es pogués iniciar. De totes maneres, si es
produeix una suspensió prematura de la competició, sense possibilitat de
recuperació final, es negociará amb la companyia i es valorará la viabilitat d'un

retorn.
Mesures adoptades pel CET, a banda del retorn ja efectuat al seu dia, per tal de
minimitza¡ els possibles greuges causats als equips:
1. Manteniment del preu estable de la lliga des de fa molts anys.
2. Ajornament del segon termini de pagament de la inscripció fins al febrer
(O4l02l21), per facilitar les condicions de pagament.
3. Acord amb l'empresa Minifutbol Catalunya per tenir un representant de
la lliga, sigui un equip o un combinat, al campionat dTspanya de mini
futbol sala. El cost de la inscripció de I'equip (inscripció i filiació) anirá a
cárrec íntegrament pel CET (el cost d'allotjament a cárrec dels
participants).

S'explica l'acord al qual s'ha arribat amb Mini-futbol Catalunya, per tirar
endavant conjuntament les compeücions de futbol 7 i futbol 11 per adults i
veterans amb la marca Mini-futbol Tarragonés, on l'any vinent també stnclourá
la lliga de futbol sala del PMET, amb un cost similar pels equips participants.
Aixó suposará una millora del servei amb un plantejament innovador i que dona
un plus a 1es lligues d'adults. (APP Mygol http://mvsol.es/como-funcionam]¡eol).

ja slnclollran, de forma gratuita
(assumint el cost el CET), totes les prestacions de Minifutbol Tarragonés,
sobretot perqué es familiaritzin atnb 1APP del jugador. S'enviará en el seu
moment tota la informació pertinent i també es fará una reunió virtual
De cara a la Copa Primavera o Copa Tarragonés

explicativa.

2.- Normativa de la competició 2O2O-2O21
S'expliquen els punts de la normativa que han sofert alguna modificació:

1. Tant el full d'inscripció com la declaració responsable d'equips s'han

2.

3.
4.

de

presentar amb signatura digital.
Retard de ltnici de la competició, prevista inicialment per at dia
07 /IIl2O2O, es trasllada aJ L4lLLl2O2O. Ampliació dels terminis per
poder presentar el full dtnscripció, la decla¡ació responsable i els
comprov¿rnts de pagament al dimecres 28lLO|2O2O (dijous 29 d'octubre
si és un equip que participa per primer cop). Inscripció de jugadors per
l'aplicació del Consell fins al dimarts LOlLLl2O2O.
Previsió d'una competició de 22 jornades (supeditat evidentment al
nombre d'equips inscrits).
A cada partit shaurá de presentar:
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Llicéncies de cada jugador emeses per l'aplicació del Consell.
Relació de tots els jugadors inscrits a I'equip que emet l'aplicació
del consell. Sense aquesta relació NO es podrá jugar. Si I'equip és
el mateix des de la primera jornada fins al final, només caldrá
imprimir-la un cop i portar-la sempre a sobre, És molt important
perqué és el document que us avala com a grup estable i el que
ens donará la tragabilitat necessária en cas de donar-se un positiu
per COVID-19.
Cada coordinador o delegat haurá de disposar la declaració
responsable individual de cada jugador degudament signada.

5. Facturació: per defecte es factura¡á sempre a nom del delegat o
6.

coordinador de I'equip. Si necessiteu la factura, a nom d'alguna altra
persona, ens ho heu de sol.licita¡. Les dades necessáries són: nom i
cognoms, NIF, domicili complet.
Facilitar en el moment de la inscripció el color de la samarreta i del
pantaló de joc (En cas de no fer-ho, per defecte us assignarem el de la
temporada passada).

3.- Protocol d'actuació davant la COVID-l9.
Com a Consell Esportiu estem adherits al protocol d'actuació de la UCEC, que
será dbbligat compliment i en ser usuaris de les instal'lacions municipals també
estem supeditats al protocol del patronat municipal d'esports (tots dos protocols
estan penjats a la nostra página web).
Resum d'accions concretes que s?ran de dur a terme el dia del partit (document
adjunt a aquesta acta):

1.

L'accés i la sortida de la instal'lació s'ha de fer de forma esgraonada,
ordenada i tot I'equip a la vegada. L'equip que actui com a local accedirá

al pavelló 20 minuts abans, mentre que I'equip visitant accedirá 10
minuts abans.
2. Presa de temperatura, qualsevol persona que doni una temperatura

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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superior a 37 ,3 no podrá accedir al recinte.
Tots els partits de la lliga seran a porta tancada, no hi haurá públic.
No es podran :uülttzar ni vestuaris ni dutxes.
Obligatori ús de la mascareta, excepte en el moment que s'esügui fent
l'activitat fisica.
Els á,rbitres seran les persones que ens ajudaran a fer complir tota la
normativa Covid. Enguany són del col'lectiu Minifutbol Tarragonés i
rebran una formació específica de Covid per tal que no hi hagi cap
problema en aquest aspecte.
El responsable o delegat de I'equip haurá de signar, després de cada
encontre, un annex a l'acta o declarará que no hi ha hagut cap variació
en les declaracions responsables individuals de cada jugador.
En cas de detectar un positiu per COVID-l9, ens hem de guiar pel
protocol de IUCEC, avisar de forma immediata al CET.
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4.- Precs i preguntes.

1. Es pregunta sobre la relació de jugadors inscrits a l'equip si s?ra
dlmprimir cada partit: si no hi ha cap incorporació nova a l'equip, el
llistat serveix el mateix per tot l'any.
Es pregunta si tots els jugadors han de fer-se la signatura digital: No,
només se lha de fer el coordinador/delegat de l'equip per presentar elfull
dtnscripció i la declaració responsable de l'equip. El full de declaració
responsable de cada jugador és un full que stra dtmprimir i signar a má.
3. Les declaracions responsables dels jugadors són válides durant tot I'any,
sempre que no hi hagi cap modificació en aquestes.
4. En l'annex a l'acta que firmen els delegats al final del partit, certifiquen
que cap jugador de l'equip els ha notificat cap canvi respecte a la seva

2.

5.
6.

7

.

declaració responsable.
Ens pregunten si podrá haver-hi públic: de moment no i no tenim previsió
de quan nhi podrá haver.
Pregunten sobre el tema dels vestidors: avui dia, no ens plantegem la
possibilitat de fer servir els vestidors. Els clubs privats i els clubs que
tenen la concessió total de les instal'lacions municipals els uülitzen sota
la seva responsabilitat (distáncia entre usuaris, desinfecció...), peró no és
el nostre cas. No obstant es tornará a fer la consulta al Patronat.
Si un jugador de l'equip que actua com a local no arriba 2O minuts abans
per entrar conjuntament amb el grup podrájugar, peró shaurá d'esperar
que hagi entrat tot l'equip visitant i després entrar I'ultim. És important
entrar tots junts, ja que el Patronat té molt present el tema dels grups
estables. En les competicions d'adults que teóricament no s'entrena, és
un tema complex. Per poder demostrar que sou grup estable ens avala:

o La relació de jugadors
o
o

emesa de l'aplicació del consell (que
certifica que són sempre els mateixos)
Que no pot haver-hi cap jugador que no estigui assegurat i no
estigui donat d'alta.
Que és fácil regular la tragabilitat en el moment que hi ha una
acta signada amb la relació de tots els participants al partit., el
técnic detecta qui ha jugat.

Es dona per finalitzadala reunió a les 19:20 h

Meritxell Ramos i
Técnica esportiva

S

Tarragona, 15 d'octubre de 2O2O
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