
 

PROTOCOL COVID-19 

Tennis Taula Intercomarcal temporada 2020-2021 

Mesures i actuacions generals per la competició 

El protocol de competició conté una sèrie de mesures concretes que en tot 

moment s hauran de complir: 

Desplaçaments: 

Es recomanable que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma 

individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura 

dels possibles els desplaçaments col·lectius, o en cas que no pugui ser, cada 

esportista haurà de fer ús individual de les mascaretes. 

Ventilació: 

El club local és responsable de ventilar l’espai de joc com a mínim una hora 

abans de la obertura de la instal·lació als participants. 

Catifes desinfectants: 

Seria recomanable que a l’entrada de la instal·lació hi hagués una catifa amb 

producte desinfectant per facilitar la neteja de les sabates, o en tot cas canviar-

se les sabates just abans d entrar a la sala de joc. 

Control de temperatura: 

A l entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura de totes les persones 

que accedeixen, en cas que algú superi la temperatura de 37,5 no podrà 

accedir a la instal·lació. 

Declaració responsable: 

Abans de començar l´encontre, els jugadors i delegats hauran de signar la 

declaració responsable del TTI i enviar captura al grup de WhatsApp dels 

delegats. Sense aquest requisit, no es podrà començar a jugar. Aquestes 

declaracions responsables s’hauran de guardar pel cas de que el Consell 

Esportiu d’Osona (o qualsevol  autoritat local o sanitària) les pugui reclamar. 

Gel hidroalcohòlic: 

A l’entrada hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic que els esportistes 

s’hauran d’aplicar a les mans obligatòriament. 

 



Mascareta: 

Pels esportistes, l’ús de la mascareta és obligatòria fins el moment de 

començar a jugar, que es podrà treure. Tan bon punt s’acabi de jugar, cal 

tornar a posar-se la mascareta.  

Pels acompanyants serà obligatòria en tot moment. 

Aforament: 

Aforament màxim a las sales de joc 10 persones. 

En competicions on hi hagi menors, s’ha de garantir la possibilitat d’un 

acompanyant per cada esportista fins a la categoria juvenil inclosa, sempre que 

l’aforament de la instal·lació́ adaptada a les normes de prevenció́ sanitàries ho 

permetin.  

Es demanaran les dades de contacte a tots els assistents per al seu registre a fi 
de que es garanteixi la traçabilitat del grup.  

 

Cadires i material esportiu: 

 Hi haurà una cadira (o espai a la grada) assignada per a cada esportista, on 

podrà deixar la seva bossa. Cada cadira ha d’estar com a mínim a 1,5m de 

distancia entre elles. 

El material i l’equipament esportiu propi haurà de desinfectar-se abans i 

després de cada ús. 

El club local es farà responsable de desinfectar tot el material esportiu 

necessari per realitzar la competició́:  

 Pilotes  

 Taules de joc  

 Xarxa (els suports)  

 Marcadors  

 Tanques (mínim part superior)  

 Taula i cadira d’àrbitre  

 Cadires pels participants  

Protocol de competició: 

 

1.- L’àrbitre haurà de portar mascareta obligatòriament durant el partit i es 

rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després del partit. 



2.- Tots els jugadors es rentaran les mans abans d ‘entrar en contacte amb la 

pilota i començar l escalfament i després d’acabar el partit. 

3.- Si els jugadors volen portar tovallola pròpia per eixugar-se, la tindran a la 

seva cadira. Està totalment prohibit eixugar-se la suor de les mans a la taula i 

eixugar la taula amb la tovallola. 

4.- Les salutacions entre esportistes sempre sense donar-se la mà.  

5.- Es farà un sorteig per triar la posició de joc a la taula i aquesta posició no 

variarà durant el partit (no es canviarà de costat). En acabar el partit, cada 

jugador netejarà i desinfectarà el seu costat de la taula. 

 

 

 

 


