PROTOCOL FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA
Covid-19
Fase de Represa
Entrenaments i competicions
•

Es permeten els entrenaments amb grups estables i permanents, garantint la
distància interpersonal de 1’5m, sempre que sigui possible.

•

Tecnificació menors de 18 anys: Interactuació de fins a tres grups estables com a
màxim, sense que suposi superar el nombre total de 30 practicants.

•

Traçabilitat de la pràctica dels esportistes i els seus grups estables en les competicions
de la FCPilota.

•

Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després del joc.

•

Ús de pilotes noves o desinfectades (segons el protocol que estableixi el club).

•

Tot el material d’ús individual (raqueta, pala, cistella, tovallola, aigua, etc), no
compartit ni de lloguer.

•

Desinfecció de tot el material utilitzat abans i després de jugar.

•

Declaració responsable dels participants en les competicions de la FCPilota.

•

Assistència de públic en les competicions FCPilota: Es permetrà l’assistència de públic
en els frontons a l’aire lliure i coberts, garantint la distància interpersonal d’1’5m
entre ells.

•

Nomenar persona responsable de l’aplicació d’aquestes mesures.

Instal·lacions
•

Establir mesures específiques per a col·lectius vulnerables.

•

Sistema d’accessos que eviti aglomeracions.

•

Ventilació creuada d’espais tancats.

•

Desinfecció i neteja d’espais comuns i material esportiu abans i després del seu ús.

•

Es permet l’ús dutxes i vestidors garantint una superfície de 3m2 per usuari.

•

Tot el material d’ús individual (raqueta, pala, cistella, tovallola, aigua, etc), no
compartit ni de lloguer.
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•

Les instal·lacions que siguin seu de les competicions de FCPilota hauran de complir
prèviament amb les normes bàsiques de protecció sanitària, d’acord amb el que
disposen les mesures generals de prevenció i higiene enfront de l'COVID-19 indicades
per les autoritats sanitàries.

•

La instal·lació haurà de nomenar una persona responsable del compliment d’aquestes
mesures.

Totes les recomanacions que recull aquest comunicat estan subjectes a revisió i actualització si
les noves disposicions governamentals i sanitàries que es puguin anar produint així ho
aconsellessin.
FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA
Barcelona, a 3 de juliol de 2020
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