2a TROBADA FUTBOL
MINI TARRAGONÈS
CATEGORIA P4-P5
CURS 2020-2021

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 (P4P5) que es disputarà el proper dissabte 5 de juny 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 5 de juny 2021 a les 12h 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 20 min (dues parts de 10 min amb un descans de 5 min (canvis volants).

•

PUNTUALITAT: tots els equips hauran d’estar al camp, 30 min abans de l’inici del partit.

•

FORMAT DE JOC: 5x5 (4 jugadors i el porter). Porteries petites i d’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. Sí que per protocol COVID es realitzaran
totes les corresponents actes, que hauran d’anar signades pel document de
responsabilitat dels equips.

•

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-vos, amb la
innocència i naturalitat dels més petits. Us hi esperem!!!

EQUIPS PARTICIPANTS I QUADRANT
U.D. SANT SALVADOR

CLUB GIMNÀSTIC

FUTBOL CLUB TARRACO

C.E EL CATLLAR
CAMP A

CAMP B

12:00

C.E EL CATLLAR

CLUB GIMNÀSTIC

U.D. SANT SALVADOR

F. C. TARRACO

12:35

C.E EL CATLLAR

F. C. TARRACO

U.D. SANT SALVADOR

CLUB GIMNÀSTIC

13:10

C.E EL CATLLAR

U.D. SANT SALVADOR

CLUB GIMNÀSTIC

F. C. TARRACO

PROTOCOL
MINI

D’ACTUACIÓ

TROBADES

FUTBOL

La normativa reguladora del desenvolupament de les activitats d’esports d’equip, dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya, per aquesta temporada 2020-2021, donada la situació d’excepcionalitat, vindrà definida pels
següents punts i dintre del marc del “Protocol de represa de les activitats esportives i competicions de la Unió
de Consell Esportius de Catalunya”; protocol al qual està adherit el Consell Esportiu del Tarragonès:
33382protocol-ucec-07-10-2020.pdf (cetarragones.cat).
Tot el que no quedi reflectit en el següent protocol quedarà doncs regulat pel protocol marc de la UCEC.
Les entitats participants compliran obligatòriament els protocols establerts pels titulars de les instal·lacions
esportives.
Correspon al titular de la instal·lació, a través del seu Protocol, garantir els requeriments i accions que estableix
el “PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA” elaborat pel Consell Català de l’Esport: PLA
D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA (cetarragones.cat).

CONSIDERACIONS GENERALS PER A LES ENTITATS PARTICIPANTS
Informació de les normes de la instal·lació:
Les entitats organitzadores han d’adoptar les mesures de neteja, higiene, ús de mascareta, presa de
temperatura, aplicació del gel hidroalcohòlic, prevenció i protecció necessàries per a la pràctica esportiva, que
marqui el corresponent òrgan regulador.
L’entitat organitzadora ha d’informar, a l’arribada dels participants, de tot aquest protocol (presa de
temperatura, rentada de mans, neteja sabates...,)
Els elements referents a la instal·lació (banquetes, taules, cadires...) que hagin estat usats pels participants,
caldrà netejar-los i desinfectar-los per al següent partit.
L’entitat organitzadora ha de designar com a mínim un responsable COVID, que serà l'encarregat de vetllar pel
bon funcionament i compliment del present Protocol. Aquesta persona ha d’haver rebut tenir la corresponent
formació en matèria COVID (com a mínim ha de poder acreditar la següent formació o equivalent: Formació de
responsables de prevenció i higiene. Jovecat (gencat.cat)
Establir els itineraris de trànsit per la instal·lació:
Diferenciar accessos d’entrada i sortida.
Lavabos:
S’habilitarà l’ús d’uns lavabos per als participants i realitzar la corresponent neteja i desinfecció després de
cada ús.
Prohibició d’aturar-se o agrupar-se:
Quan es finalitzi l’activitat esportiva (partit) no es poden quedar les persones aturades o en grup a dintre la
instal·lació.

Fonts i dispensadors d’aigua:
Han d’estar tancats i precintats.
Habilitació d’una zona per a la col·locació de motxilles, bosses...,
Punt on col·locar gel higienitzant a prop de la pista per als àrbitres i taules.

PROTOCOL D’APLICACIÓ EN ELS PARTITS DE LA TROBADA
Instal·lacions
Les instal·lacions han d’estar degudament desinfectades a l’inici de cada partit.
Entrada i sortida dels equips:
Cal establir l’arribada i sortida dels equips de forma esglaonada, s’establirà en la designació d’horaris. En tots
els casos, cal que l’entrada i sortida de la instal·lació es produeixi en la totalitat dels integrants de l’equip, mai
integrants per separat.
Vestidors:
L’última resolució del PROCICAT estableix que l’ús dels vestidors és excepcional per a persones que no tinguin
possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit.
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. Sempre s’ha de fer ús de la mascareta
doncs, llevat del moment de l’activitat física.
Hauran de portar mascareta els entrenadors/res, monitors/es, tècnics/es 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:
Tots els partits de les competicions seran dirigits per membres del col·lectiu arbitral corresponent dirigit per
l’entitat organitzadora, CE CATLLAR per tal que vetllin per l’aplicació de les mesures extraordinàries de la
situació.
S’aplicaran les mateixes mesures de seguretat, higiene i distància que amb la resta de participants en la
competició. Se’ls hi ha de facilitar l’espai, gel hidroalcohòlic...,
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).
Persones treballadores i voluntàries:
Han d’aportar 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.
Documentació:
Als partits cal presentar la llicència de cada jugador i el full on figura la relació de les persones que formen part
del grup estable participant (cal descarregar-lo de l’aplicació de gestió del Consell Esportiu, a l’apartat equips,

veure document: “Com imprimir llicències i llista esportistes”).
Els responsables dels grups estables participants en els partits, hauran de signar un annex a l’acta, on
declararan responsablement que en els darrers 14 dies els esportistes participants no han tingut cap canvi en
la seva declaració responsable de COVID 19. No es podrà inscriure cap esportista que no estigui assignat a un
grup estable per part de l’entitat (es descarrega de la web: “Annex acta activitats JEEC” a l’apartat
DOCUMENTACIÓ I COMPETICIONS/IMPRESOS CONSELL)
Material dels partits:
Els materials necessaris que s’hagin de fer servir per al desenvolupament dels partits els ha de facilitar l’entitat
organitzadora, CE CATLLAR i aquests han d’estar desinfectats a l’inici dels partits. El material per a l’escalfament
l’ha de portar cada entitat i fer servir el seu.
Acompanyants i públic:
Es permetrà l’accés a l’activitat d’acompanyants. Es recomana un màxim de dos acompanyants per esportista.
Es facilita a continuació, a les entitats participants un document amb formularis on omplir les dades dels
assistents.
Protocol personal davant un possible positiu:
Cal adreçar-se al document vigent del “Protocol de represa de les activitats esportives i competicions de la
UCEC” on detalla els passos a seguir (Pàg. 11).
PROTOCOL PERSONAL DAVANT POSSIBLE POSITIU
- En cas de detectar un possible positiu de la COVID-19 el responsable o responsables de la COVID-19 de
l’entitat, han d’avisar immediatament als responsables COVID del consell esportiu i de l’ajuntament.
− El Consell Esportiu serà l’encarregat d’avisar a l’entitat o entitats, que li consti que hagin tingut contacte en
una activitat i/o competició, en els últims 15 dies amb el grup estable del possible positiu.
− Si es tracta d’una competició on participen diferents consells esportius, el consell esportiu del possible positiu
avisarà els responsables COVID dels altres consells i cada consell avisarà a les seves entitats.
− Tots els grups estables implicats hauran de suspendre els seus entrenaments, també ho hauran de fer els
grups estables que comparteixin esportistes i persones amb altres grups estables (responsabilitat de cada
entitat).
− Cap grup estable implicat no podrà participar en cap activitat ni competició fins a conèixer el diagnòstic mèdic.
− L’entitat del grup estable del possible positiu haurà de comunicar al Consell Esportiu el resultat del diagnòstic
mèdic per donar-lo a conèixer a la resta d’entitats implicades.
− En cas que el resultat mèdic sigui negatiu, es podrà reiniciar l’activitat amb normalitat.
− En cas que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les indicacions de les autoritats
sanitàries.

FORMULARIS PER ALS ACOMPANYANTS

U.D. SANT SALVADOR
https://forms.gle/5wpYoCtcG8LpqD7y9

CLUB GIMNÀSTIC
https://forms.gle/nPEHp85cfsijuqZWA

F. C. TARRACO
https://forms.gle/tWi9JUPQcxspTSdV6

C.E EL CATLLAR
https://forms.gle/gnUPZ6aGTcDCpaM97

Es permetrà l’accés a l’activitat d’acompanyants. Es recomana un màxim de dos acompanyants per
esportista. Es facilita a continuació, a les entitats participants un document amb formularis on omplir les
dades dels assistents.
És imprescindible que cada persona assistent acompanyant consti en el seu corresponent formulari.

