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RESUM DE MESURES PREVENTIVES PELS PARTITS 
Adreçat als jugadors i familiars 

Editat pel CV AVAP el 24 de setembre 2020 
 

Aquest document, resumit per l’AVAP, s’ha extret de: 

1. Protocol Covid19; Campionats de Catalunya Temporada 2020-21. Federació 

Catalana de Voleibol. Setembre 2020. 

2. Protocol comarcal per a les instal·lacions esportives del Gironès en la represa de 

l’activitat esportiva; Consell Comarcal del Gironès. Setembre 2020. 

3. Pla d’Acció pel desconfinament esportiu de Catalunya. Secretaria General de 

l’Esport. Estiu 2020. 

  

 

Declaració 

Cada partit s’ha de dur la declaració responsable signada!!! 
Trobareu el document al web www.clubvoleibolavapgirona.com/testimonials  

Graderia 

• A la graderia el límit d’aforament del Pavelló de Santa Eugènia 2 – Montfalgars és un 

màxim de X espectadors per pista = X equip local + X equip visitant. Número per 

confirmar pel Servei d’Esports Municipal de l’Ajuntament de Girona. 

• Mesurar la temperatura, respectar la distància de 2m, l’ús de mascareta i el rentat 

de mans. 

Desplaçaments 

● En l’ús de l’autocar discrecional:  

o Mesurar-se la temperatura a casa. Ha 

de ser igual o menor a 37,4º.  

o A dintre l’autocar: rentat de mans, 

separació d’equips en la mesura del 

possible (distància personal) i ús de 

mascareta tot el viatge. 

● Evitar, en la mesura del possible, l’ús del transport públic. 

● En l’ús dels vehicles particulars es recomana  

o Viatjar amb el nucli familiar.  

o Evitar barrejar jugadores de diferents equips dintre el mateix vehicle. 

 

  

A LES FAMÍLIES 

http://www.clubvoleibolavapgirona.com/testimonials
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Accedir a la pista 

● Accedir a la instal·lació (excepte casos molt excepcionals) amb la indumentària 

necessària per disputar el partit (samarreta de joc, malles, mitges, etc). Excepte el 

calçat:  

o Posar-se les vambes de joc just al entrar a la pista. 

o Al sortir de la pista posar-se el calçat de carrer. 

● Cap equip podrà accedir al recinte de joc fins que l’equip previ l’hagi abandonat 

i s’hagi desinfectat. Han d’haver passat 10 minuts de ventilació. 

● La bossa esportiva ha de romandre a un racó de la pista separades per 1’5m. 

Instal·lació 

● No hi haurà banquetes. Els jugadors s’ubicaran a la zona d’escalfament amb la 

distància de seguretat i únicament tindran en possessió l’aigua, jaqueta i mascareta. 

● L’equip local entregarà una cadira als tècnics que mantindran en tot moment 

com a pròpia. 

● Per accedir al recinte, l’equip previ l’ha d’haver abandonat i desinfectat. 

● S’hauran de desinfectar a l’inici/final de cada encontre: 

o Marcadors. 

o Xarxa, pals i protectors. 

o Tarima arbitral. 

o Pilotes. 

● No es podrà fer ús dels vestidors exceptuant es compleixin ambdós requisits a la 

vegada: 

o La distància entre ambdues localitats és gran (+ de 100km). 

o El propietari/responsable de la instal·lació ho permeti. 

o Cal tenir en compte l’aforament màxim indicat. 

Escalfament i competició 

● L’acta no serà signada per les capitanes ni a l’inici ni al final. 

o Cada entrenador haurà de fotografiar-la després de revisar-la. 

● Durant el sorteig les capitanes respectaran la distància de seguretat, mascareta 

i rentat de mans. 

● Només es produirà el canvi de camp al final de cada set en el cas que sigui un 

factor diferencial. Això ho decidirà l’àrbitre juntament amb els entrenadors/capitans. 

● Cada equip al seu costat de camp. No es pot creuar-lo.  

● Els tocs per parelles seran paral·lelament a la xarxa. (evitar el flux de pilotes 

entre els dos equips i camps) 

● Les jugadores s’hauran de rentar les mans amb la seu propi recipient 

abans/després escalfament, substitucions, temps morts i canvis de camp. 

ALS JUGADORS I ENTRENADORS 
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● El protocol d’escalfament oficial (remats a la xarxa i els serveis) canvia: 

o Cada equip té tota la pista, exclusivament, durant 5 

minuts amb pilota. 

o L’altre equip, sense pilota, fora de la pista fent 

escalfament. 

● Salutació prèvia amb una distància mínima de 2m 

entre ells sense mascareta. 

● Evitar xocar les mans i celebracions de contacte directe. 

● El jugador substituït surt per la zona saguera i l’entrant per la zona d’atac. 

● La jugadora lliure, durant el joc, no cal que es posi mascareta. Si descansa per un 

temps llarg, aleshores, sí. A la vegada, la central sí que s’ha de posar la mascareta. 

● No pot haver delegats al recinte de joc.  

● Recomanable que l’entrenador deixi el full de rotació sobre la taula de 

l’anotador. 

 

 

 

Properament necessitarem que pares i mares assumeixin tasques responsables de 

grades i accessos 

 

Tasques Responsable COVID-19 

1. Supervisar funcionament de la instal·lació 

2. Atendre qualsevol canvi o novetat. 

 

Tasques Responsable Accessos Pare/Mare nº1 

1. Obtenir llistat de nom i cognoms, nº DNI, telèfon i correu electrònic. 

2. Controlar i, en cas d’arribar a  denegar accessos a la graderia. 

3. Entregar llistat a la coordinació AVAP. 

 

Tasques Responsable Graderia Pare/Mare nª2 

1. Supervisar que tothom compleixi les mesures de prevenció i higiene (rentat de 

mans, distància de seguretat i mascareta). 

2. Comptar que no superem el nombre màxim d’assistents:  

 

 


