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Protocol de desenvolupament dels Tornejos del Circuit Intercomarcal de
Màdel durant la nova normalitat
2 de juliol del 2020

Torneig de Màdel de Miramar 2020. 27 de setembre

Aquest protocol ha sigut dissenyat pels coordinadors del circuit (l’empresa FEM Gestió
i Esport S.L.) i organitzadors dels diferents tornejos que formen el Circuit Intercomarcal
de Màdel 2020 (els clubs organitzadors), amb l’objectiu de garantir el seguiment de les
mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19, en
relació amb les persones esportistes, les persones treballadores, els mitjans de
comunicació acreditats i el públic assistent, tenint en compte l’últim DOCV publicat del
26-6-2020.
S’ha tingut en compte que els diferents tornejos del Circuit es desenvoluparan en
pistes a l’aire i lliure i/o en espais amplis o no es produeixen aglomeracions de públic,
la qual cosa facilita el compliment de les diferents normatives:

1. Qüestions generals:
1.1. Tots els tornejos hauran de complir el següent protocol establert, que
inclueix mesures d’higiene i distanciament, així com qualsevol altra que siga
establerta per les autoritats competents en cada moment.
1.2. Se sol·licitarà l’autorització i la col·laboració dels titulars de les
instal·lacions utilitzades en cada torneig.
1.3. Les persones o entitats titulars de la instal·lació seran les responsables
d’establir les mesures necessàries per a garantir el compliment
dels aforaments, desinfecció, prevenció i condicionament que les
administracions públiques competents establixquen, i facilitaran en les
pistes de joc informació en quant a la normativa a complir i material bàsic
de desinfecció per als esportistes i espectadors (dispensadors de solució
hidroalcohòliques i material per a la desinfecció del material utilitzat ).
1.4. Tots els assistents al torneig, participants (a excepció del temps
d’escalfament i de joc), públic, personal organitzador i homes bons, usaran
obligatòriament en tot moment la mascareta, mantindran la higiene de
mans, així com intentaran mantenir la distància de seguretat establerta.
L’incompliment de l’obligació de l’ús de mascaretes establert serà
considerat infracció lleu i podrà ser sancionat amb multa fins a 100 euros
per les autoritats competents.
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2. Esportistes:

2.1. L’organització garantirà el compliment de la norma d’un màxim
d’esportistes participants marcada per el DOCV 8844, i facilitarà
l’establiment de torns i horaris en diferents pistes per evitar al màxim
l’aglomeració d’esportistes. El nombre de participants superarà l’aforament
màxim d’una persona esportista per cada 2,25 m² de superfície útil d’ús
esportiu.
2.2. Les quotes d’inscripció dels equips participants es realitzaran únicament
per transferència o ingrés bancari al número de compte de cada club
organitzador.
2.3. Abans de desplaçar-se al torneig, tots els jugadors i jugadores s’hauran
de prendre la temperatura i comunicar a l’organització en cas de superar els
valors de seguretat establerts per les autoritats sanitàries, quedant-se en
casa i no dispuntant el torneig.
2.4. El personal d’organització podrà procedir a prendre la temperatura a les
persones participants al torneig, impedint l’accés o permanència en la
instal·lació a qui tinga una temperatura corporal que supere els valors de
seguretat establerts per les autoritats sanitàries.
2.5. Els jugadors accediran a la instal·lació amb la mascareta i realitzaran una
desinfecció de les mans. Sols es llevaran la mascareta durant el temps
d’escalfament i la realització de les partides del torneig, i intentaran guardar
sempre la distància de 1,5 metres.
2.6. Abans de cada partida i en finalitzar cada partida, tots els jugadors
procediran a la desinfecció de les mans i tornaran a utilitzar les mascaretes
durant el període d’inactivitat.
2.7. Per accedir a la pista i canviar de part a part de la pista els jugadors
mantindran sempre la distància de 1,5m.
2.8. En la instal·lació els jugadors no podran compartir elements personals
que poden portar risc de contagi, com botelles d’aigua, tovalloles, roba
esportiva, pilotes...
Cada equip escalfarà amb les seues pròpies pilotes. I cada jugador tindrà la
seua botella d’aigua individual.
2.9. Si les persones o entitats titulars de la instal·lació ho permeten, es
podran utilitzar els vestidors i les dutxes respectant les mesures generals de
prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries. És a dir, s’haurà
de garantir la distància mínima de seguretat i no se superarà la proporció de
2,25 m² per cada persona usuària.
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3. Personal organitzador i homes bons:
3.1. Els homes bons i el personal organitzador faran ús en tot moment de la
mascareta, i es desinfectaran contínuament les mans.
3.2. Seran els encarregats de controlar les pilotes de joc, així com la
desinfecció de les pilotes i elements comuns de les pistes després de cada
partida.

4. Espectadors:
4.1. S’informarà mitjançant els canals de comunicació habituals del Circuit
(web i xarxes socials), sobre l’obligatorietat de complir el protocol establert.
Se li donarà especial importància a comunicar als possibles assistents, de no
acudir en cas de presentar qualsevol símptoma compatible amb un contagi
de COVID-19 o poder haver tingut algun contacte directe amb algú que
n’haja presentat.
4.2. L’organització vetlarà per evitar el contacte entre el públic.
4.3. El número màxim d’assistents serà el establert per les autoritats
competents, tenint en compte l’aforament de la instal·lació.
4.4. En cas d’instal·lacions provisional de graderies, cadires, o delimitació
d’espais reservats al públic, no es superarà el 75 % de l’aforament ordinari, i
es garantirà la distància mínima de seguretat recomanada per les autoritats
sanitàries entre els assistents. A més a més, serà obligatori l’ús de
mascareta.

5. Material de joc:
5.1. El personal organitzatiu serà l’encarregat de controlar les pilotes de joc.
Aquestes es desinfectaran abans i després de cada partida. Cada equip
escalfarà amb la seua pròpia pilota.

6. Premsa:
6.1. Es permet l’assistència de persones professionals dels mitjans de
comunicació garantint la distància mínima de seguretat recomanada per les
autoritats sanitàries, i entre aquestes i les persones esportistes, i utilitzaran
obligatòriament la màscara.

