
 

 
 

PROTOCOL COVID-19 – LLIGA CATANA DE PETANCA ACELL 
 

Per tal de garantir que la Competició de la Lliga Catalana de Petanca es 

desenvolupi amb les màximes garanties d’higiene i seguretat, hem establert el 

següent Protocol, que té com a referència les principals accions i mesures que recull 

el Protocol d’actuació Covid-2019, de la Federación Española de Petanca (FEP) i el 

Protocol  d’actuació Covid 19/Competicions 2020 de la Federació Catalana de 

Petanca (FCP).  

 

Totes les mesures i accions que us detallem a continuació són d’obligat compliment.  

 

MESURES GENERALS 

 

Tot el personal que prengui part de la competició, esportistes, entrenadors/delegats 

i personal d’organització:  

- Haurà de lliurar la declaració de responsabilitat Còvid-19 i informar de 

qualsevol canvi en el seu estat de salut, per així mantenir actualitzada la seva 

vigència. Sense aquesta declaració no es podrà participar. 

- És compromet a mantenir  les pautes d’higiene personal, de conducta i tenir 

el màxim de cura per evitar els contagis.  

 

ZONA ESPORTIVA I ZONES COMUNS:  

  

✓ Donades les característiques del Club Harmonia de Montbau, i tot i que la 

competició és a l’aire lliure, només podran accedir a la instal·lació els esportistes, 

entrenadors i/o delegats de cada Club i, evidentment, personal d’organització. El 

públic no podrà accedir a la zona de competició.  

✓ La mesura de la restricció de públic no és únicament per reduir la presència de 

persones a la instal·lació i poder controlar millor l’aforament i les distàncies, sinó 

també per garantir la traçabilitat i el seguiment en cas d’un possible cas de 

contagi, ja que la Federació ACELL disposa de les dades dels esportistes i 

entrenadors però no dels possibles acompanyants. Si hi ha algun cas excepcional 

que requereixi un acompanyament especial ho heu de demanar per escrit a la 

Federació Acell. 

✓ Abans de la competició, la instal·lació i el material que es farà servir serà 

desinfectat i adequat  per tal d’assegurar les màximes condicions d’higiene. 

✓ Hem establert un circuit de circulació dels equips (esportistes i 

entrenadors/delegats) de sentit únic. Només hi haurà un accés d’entrada a la 

instal·lació  i  un punt de sortida diferents.  

✓ A l’entrada de la instal·lació, se supervisarà que tots els membres de cada tripleta 

compleixen amb les normes d’higiene: neteja de mans i ús de mascareta.  

✓ L’entrada a la instal·lació es farà de manera esglaonada, i per franges horàries, 

segons el calendari de partits. Recomanen presentar-se al punt d’entrada 10 

minuts abans de l’hora marcada d’inici de partit i mantenir la distància de 

seguretat de 2 metres entre les diferents tripletes. Cal evitar les aglomeracions. 



 

 

✓ Per aquells Clubs que participen amb varies tripletes, en diferents franges horàries, 

i  també pels acompanyats,  posem a la vostra disposició, com zona d’espera, la 

Pista Municipal de Montbau, amb lavabos i espai per seure i descansar.  

✓ Posem també a disposició del públic, la part de dalt de tot de la instal·lació, del 

Club de Petanca, que habitualment no fem ús.  

✓ Respecte a la disposició de les pistes, i per normativa de la FEP, hi haurà  un metre 

de distància entre elles  per tal de garantir una zona de seguretat pels equips que 

hi juguen. La FEP també permet adaptar l’amplada de les pistes a què puguin ser 

de 3,5 m i fins i tot de 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

  

✓ Un cop finalitzada la partida les tripletes han d’abandonar la instal·lació en el 

termini de temps més breu possible, de cap manera han de romandre a la 

instal·lació més temps del necessari per jugar el partit. 

✓ Un cop finalitzada la partida, les pistes seran desinfectades.                  

 

CLUBS: ESPORTISTES, ENTRENADORS i DELEGATS 

 

✓ Si qualsevol jugador, entrenador o delegat identifica qualsevol símptoma 

compatible amb la covid-19, o qualsevol malaltia no ha de venir a l’activitat i 

comunicar-ho segons escrit de responsabilitat. 

 

✓ Cada club és responsable que els seus esportistes, entrenadors i delegats arribin a 

la jornada de competició observant les mesures bàsiques de seguretat: presa de 

temperatura, mascareta i rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. I també que es 

respectin les distàncies de seguretat.  

✓ Cada Club és responsable de la higiene i control del material dels seus jugadors: 

motxilles, boles, ampolles d’aigua. 

✓ Cal fomentar el rentat freqüent de mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i 

sabó. 

✓ És obligatori  l’ús de la mascareta en tot moment. Per a aquelles persones que per 

motius de salut justificats no puguin tolerar el seu ús, es recomana  portar 

pantalles facials. 

 



 

 

✓ A l’inici i finalització de cada partida, és obligatori desinfectar-se les mans i també 

les boles amb gel hidroalcohòlic.  

✓ L’ús de guants és voluntari i en cas de fer-ne ús, s’hauran de desinfectar a l’inici i 

final de cada partida. 

✓ Els jugadors que facin servir algun tipus d’utensili com: draps, tovalloleta,  imant 

recull-boles, etc., també hauran de desinfectar-los a l’inici i final cada partida. 

✓ Les tripletes entraran a la pista de joc a l’hora prevista del partit i un cop aquestes 

estiguin desinfectades i a punt. Aquest accés es farà amb la supervisió de l’àrbitre 

i en 2 tandes, primer una tripleta  i després l’altra, sempre mantenint la distància 

de seguretat. 

✓ Està totalment prohibida la salutació inicial i el xoc de les mans entre les tripletes i 

entrenadors a l’inici de cada partit.  

✓ Queda prohibida la celebració de qualsevol punt amb abraçades o qualsevol 

mena de manifestació que impliqui contacta físic entre jugadors i personal i 

qualsevol altre acció voluntària, que posi en risc la salut de qualsevol persona. 

✓ No es pot beure aigua dels lavabos, cada jugador ha de dur la seva ampolla 

d’aigua degudament identificada. No es poden compartir ampolles o cap altre 

estri personal. Els entrenadors i/o delegats són responsables del compliment d’ 

aquesta norma.  

✓ Està prohibit el consum d'aliments i tabac en tota la instal·lació. El Bar de la 

Instal·lació romandrà tancat. El Club Harmonia posa a la vostra disposició el seu 

local, que té servei de bar i està 5 minuts de les pistes.  

 

VARIACIÓ DE LES NORMES GENERALS DE JOC, per les actuals mesures de seguretat. 

 

✓ No es faran servir ni marcadors ni cèrcols, per a evitar possibles contagis. 

✓ Cada equip portarà el seu propi bolig, que haurà de desinfectar abans de 

començar la partida.  

✓ El bolig l'haurà de tirar sempre el mateix jugador de l'equip que ha de llançar, 

durant tota la partida. (Cada equip llançarà el seu, en el seu torn).  

✓ Només, i en cas de jugar-se en una pista de 3 metres d’ample, s’elimina la norma 

que contempla que el bolig s’ha de llançar com a mínim a 50cm. de les línies 

laterals.  

✓ En el transcurs de la partida, mentre un equip està llançant boles, l’altre equip 

haurà de romandre a la zona de seguretat de la pista.  

✓ Igualment, un cop finalitzada la mà, la recollida de boles es farà per tripletes, 

primer una i després l’altra. I sempre mantenint la distància de seguretat.   

✓ A 1ª Divisió no es faran servir els marcadors. Serà el capità de cada equip qui 

indicarà els punts de cada ma a l’àrbitre i, excepcionalment, i metre regeixi 

aquest Protocol, els entrenadors podran entrar a pistes i situar-se a la zona de 

seguretat amb el seu equip. 



 

 

PERSONAL D’ORGANITZACIÓ I ÀRBITRES. 

✓ Tot el personal d’organització i àrbitres haurà de portar obligatòriament 

mascareta i guants. 

✓ S’habilitarà una zona de treball o taula control (exclusiva per organització), on es 

dipositarà tot el material i eines necessàries per al desenvolupament de la 

Competició. 

✓ Tot el material i eines estaran prèviament desinfectades. 

✓ La signatura d’actes, per part de l’entrenador i/o delegat, es farà a la Taula 

control (recomanem que cada equip/club porti el seu bolígraf per aquesta 

signatura), de forma ordenada i sempre respectant les distàncies de seguretat. 

✓ Els àrbitres hauran de portar el control d’accés dels esportistes a pistes, la 

supervisió en la desinfecció de les boles i bolig, que es respectin els espais de 

seguretat de cada tripleta que juga i la distància de seguretat entre els jugadors. 

✓ En el mesurament de punts, les tripletes romandran a les zones de seguretat de la 

pista.  

 

 

Aquestes mesures s’aplicaran mentre duri l’estat de pandèmia sanitària. A aquests 

efectes, s’entendrà com a estat de pandèmia sanitària el període durant el qual les 

autoritats sanitàries competents mantinguin actives les mesures de prevenció per 

evitat el contagi de la COVID-19.  

 

L’ incompliment d’aquestes accions i mesures suposarà l’expulsió immediata  de la 

persona infractora. Preguem que tingueu responsabilitat pel bé de tots. 

 

 

 

Lliga Catalana 

Departament d’esports 

ACELL 

 

 


