RESUM PROTOCOL D’ACTUACIÓ COMPETICIONS ESPORTS
D’ADULTS
La normativa reguladora del desenvolupament de les competicions
d’esports d’equip d’adults, organitzades per aquest Consell Esportiu, per
aquesta
propera
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:
https://www.cetarragones.cat/documents/38324protocol-represa-ucec01-10-2020.pdf
Per una altra banda, en ser usuaris de les instal·lacions municipals, també
haurem de cenyir-nos al “Pla d’accions Instal·lacions esportives
municipals de Tarragona”, elaborat pel Patronat Municipal d’Esports de
Tarragona (PMET).
https://www.cetarragones.cat/documents/41445plaaccionsoberturainst
allacionsesportivesmplastemporada20-21-pmet.pdf
Tot el que no quedi reflectit en el següent protocol quedarà doncs regulat
per el protocol marc de la UCEC i pel del PMET.
ACCIONS GENÈRIQUES
Instal·lacions:
• Per poder fer ús de les instal·lacions municipals cada entitat haurà
de disposar dels documents signats de la Declaració Responsable
de tots els participants.
(https://www.cetarragones.cat/documentacio-i-competicions/)
• L’accés i la sortida de la instal·lació es farà de forma esgraonada i
ordenada, amb tots els components de l’equip alhora, mantenint en
tot moment la distància de seguretat i amb la mascareta posada.
L’equip que actuï com a local haurà d’accedir 20 minuts abans i el
visitant 10 minuts abans.
• Es prendrà la temperatura a tots els participants i en el cas que una
persona tingui una temperatura superior a 37,3º no podrà accedir.
• Només es permetrà l’accés a les persones que hagin de realitzar
l’activitat. (Tots els partits seran a porta tancada).
Vestidors i dutxes:
• Tancats. Cal venir des de casa ja canviat amb la roba esportiva.
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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 àrbitres de pista/camp.
• Hauran de portar mascareta els entrenadors/res, monitors/es,
tècnics/ques, taules d’anotació 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,...

Àrbitres de joc i taules:
• Tots els partits de les competicions seran dirigits per membres del
col·lectiu arbitral corresponent, per tal que vetllin per l’aplicació de
les mesures extraordinàries de la situació.
Documentació per cada partit:
• 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).
• Els responsables/delegats dels equips participants als partits,
hauran de signar un annex a l’acta, on declararan responsablement
que ens 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.
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).
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