DESCRIPCIÓ DE LA TROBADA
El CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÉS, en el marc del conveni de col·laboració amb l’entitat CE El Catllar,
us convida a la TROBADA DE FUTBOL MINI TARRAGONÈS, en la categoria mini (P4-P5) que es disputarà el
proper dissabte 18 de desembre al Camp municipal del Catllar.
L’objectiu d’aquesta Trobada és amistós, lúdic i formatiu, NO ÉS COMPETIR, ni fer cap tipus de torneig, així
que no tindrem present els resultats ni farem cap tipus de classificació.

GRUPS I PARTICIPANTS
OBSERVACIONS:
DATA I LLOC: dissabte 18 de desembre 2021 a les 9h del matí a les instal·lacions municipals del
Camp de Futbol del CATLLAR
REGLAMENT: el de la LLIGA MINI FUTBOL-5 TARRAGONÈS
PARTITS: partits de 15 min (dues parts de 7 min amb un descans de 2 min (canvis volants)
PUNTUALITAT: tots els equips hauran d’estar al camp, 30min abans de l’inici del partit.
FORMAT DE JOC: 5x5 (4 jugadors i el porter). Porteries petites i de àrea a àrea d’un camp de F7
ÀRBITRES: seran membres de l’organització, que ajudaran en tot el possible als joves jugadors. Amb
llicència JEEC i formació COVID.
EQUIPACIONS: els equips han de portar dues equipacions o pitralls per evitar coincidències.
VESTIDORS: no es podrà fer-ne ús.
RESULTATS: recordem a famílies, jugadors i entrenadors que és una jornada LÚDICA no
competitiva, sense resultats ni classificacions.
PILOTES: l’organització facilitarà les pilotes de joc per als partits. Cada equip haurà de disposar de
les seves pilotes per als escalfaments.
DIPLOMES: es faran arribar posteriorment a la trobada, diplomes participatius a tots els
esportistes.

NO OBLIDEU PORTAR MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ I DE DIVERTIR-NOS, AMB LA
INNOCÈNCIA I NATURALITAT DELS MÉS PETITS. US HI ESPEREM!!!

EQUIPS PARTICIPANTS
CLUB GIMNÀSTIC

FUTBOL CLUB TARRACO

C.E EL CATLLAR

CE ALTAFULLA

E. VALLMOLL F.

COL. SALLE TGN

TARRAGONA FUTBOL CLUB

AEE COL·LEGI SANT PAU APOSTOL

C.F. POBLA DE MAFUMET

E.F. EL PLA DE SANTA MARIA

CE SANTES CREUS

GRUPS
GRUP 1 - COMPANYERISME

GRUP 2 - RESPECTE

TARRAGONA FUTBOL CLUB

CE SANTES CREUS

COL. SALLE TARRAGONA

CF POBLA DE MAFUMET

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA

E.F. EL PLA DE SANTA MARIA

FC TARRACO

AEE COL·LEGI SANT PAU APOSTOL

CE ALTAFULLA

E. VALLMOLL R. BABIE DEL ROSER.

CE EL CATLLAR
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ TROBADES FUTBOL MINI
La normativa reguladora del desenvolupament de les competicions d’esports d’equip, dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya per aquesta temporada 2021-2022, donada la situació actual, vindrà definida en tot moment per les
diferents resolucions que emeti el Departament de Salut de la Generalitat i que podeu consultar a la següent pàgina
web:
https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya
En aquests moments, hem de regir-nos per la RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori
de Catalunya.

CONSIDERACIONS GENERALS PER A LES ENTITATS

Informació de les normes de la instal·lació:
Les entitats han d’adoptar les mesures de neteja, higiene, ús de mascareta, aplicació del gel hidroalcohòlic,
prevenció i protecció necessàries per a la pràctica esportiva, que marqui el titular de la instal·lació.
Quan l’entitat actuï com a local ha d’informar l’equip visitant, amb antelació suficient, si apliquen restriccions
específiques dins la seva instal·lació (accés públic, ús de vestidors...).
Garantir mesures de circulació i control d’accés, que evitin aglomeracions:
1. Identificar i diferenciar els circuits d'accés i sortida
2. Quan es finalitzi l’activitat esportiva (partit) no es poden quedar les persones aturades o en grup a dins
la instal·lació.
En les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant
ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
PROTOCOL D’APLICACIÓ EN ELS PARTITS DE LES COMPETICIONS DELS JEEC
Entrada i sortida dels equips:
Es recomana establir l’arribada i sortida dels equips de forma esglaonada per tal d’evitar aglomeracions.
Vestidors:
Poden utilitzar-se els vestidors: s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent
en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis

Ús de mascareta:
Els esportistes no hauran de portar mascaretes quan estiguin realitzant de forma efectiva activitat física. Aquesta
exempció també es farà extensible als tutors de joc i similars. En espais tancats i en espais oberts quan no pugui
mantenir-se la distància de seguretat, sempre s’ha de fer ús de la mascareta, llevat del moment de l’activitat física.
Hauran de portar mascareta els entrenadors/res, monitors/es, tècnics/ques i personal assistent en tot moment.
És obligatori, per tothom, el seu ús en els accessos a instal·lacions, espais i recintes esportius, vestíbuls, ascensors...,
Tutors/res de joc i taules:
S’aplicaran les mateixes mesures de seguretat, higiene i distància que amb la resta de participants en la competició.
Els tutors de joc hauran d’utilitzar sempre mascareta, excepte si està executant l’activitat física.
Els components de les taules d’anotació aniran tots amb mascareta, i si és possible, mantenint la distància de
seguretat (1,5 m).

Acompanyants i públic:
Cada entitat, segons la seva regulació i protocol establirà si poden haver-hi acompanyants durant el partit o no. Es
recomana que les entitats uns dies abans del partit quan actuïn com a equip local, facilitin el seu protocol actualitzat.
Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S'ha de reforçar la vigilància i difusió del
compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment.
S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions.
En instal·lacions i equipaments en espais tancats: s’ha de garantir la ventilació, disposar de personal de control
d’accessos i sortides i preassignar localitats (delimitar les zones d’ocupació).

