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PROTOCOL PARTITS AMISTOSOS  

 

En compliment al protocol de represa de les activitats esportives i de competició de la Unió 

de Consells Esportius de Catalunya, indiquem a continuació les pautes a seguir per la 

realització de partits amistosos previs a la competició. 

 

 Caldrà ser coneixedors del protocol de represa de l’activitat creat per la Unió de Consells 

Esportius de Catalunya.  

 Per tal de garantir al màxim els grups estables i reduir el contacte entre aquests, un equip 

no podrà jugar amb equips diferents en setmanes consecutives, per tant, hauran de 

passar 15 dies entre partit i partit, abans de canviar de rival.  

 Per sol·licitar els partits, caldrà especificar el nom dels equips que hi participen. 

 Caldrà disposar de les declaracions de responsable individual de tots/es els/les 

jugadors/es i educadors/es inscrits/es a l’equip. Qui no disposi del document omplert, no 

podrà participar a l’activitat.  

 Caldrà retornar omplerta la declaració de responsable de les entitats participants 

conforme els membres dels equips participants a la competició han fet entrega de la 

declaració de responsable individual contra la COVID-19.  

 El control dels membres de cada equip als partits es durà a terme través de l’acta del 

partit, per assegurar la traçabilitat. Si una persona no surt a l’acta del partit, no podrà ser 

al terreny de joc.  

 Abans de començar el partit, l'educador firmarà l'acta del partit (amb el seu propi 

bolígraf), la qual serveix per donar validesa a la relació de jugadors que figuren en l'acta. 

En signar-la, l’educador/a es fa responsable de que en els darrers 14 dies els esportistes 

del seu grup estable no han tingut cap canvi en la seva declaració de responsable.  

 Al finalitzar el partit, l'educador podrà fer una fotografia de l’acta. 

 S’adequarà una zona per a que el tutor de joc pugui omplir l’acta.  

 L’entitat que sol·licita el partit, entregarà el protocol d’ús de la instal·lació,  Aquest 

concretarà mesures i condicions que s’han adaptat derivades de la COVID-19: 

 Ús dels vestuaris i dutxes 
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 Accés del públic  

 Circulació d’esportistes i públic 

 Ús del material i desinfecció 

 Les persones assistents al terreny de joc i que no estiguin jugant, hauran de fer un ús 

correcte de la mascareta.  

 L’entitat ha d’evitar les aglomeracions a la instal·lació.  

 Una vegada finalitzada la revisió i signatura de l’acta, els equips faran la salutació inicial, 

segons el següent procediment: 

 Tots els membres de l’equip (jugadors/es i educadors/es) amb la mascareta 

posada (+6 anys) es prepararan per fer la salutació.  

 S’alinearà un equip davant de l’altre al seu camp i s’aplaudiran mútuament.  

 El Tutor de Joc es col·locarà al mig dels dos equips a la línia central, quedant a 

una banda l'equip local i a l'altre l'equip visitant. 

 No hi haurà contacte físic durant el sorteig inicial. 

 

 


