CONSELL ESPORTIU VALLÈS OCCIDENTAL SUD

REUNIÓ INFORMATIVA INICI DE LA COMPETICIÓ
DELS JEEC EN ESPORTS D’EQUIP
*Adaptacions COVID-19
29 D’OCTUBRE DE 2020

Benvinguda

ASPECTES GENERALS
• Aplicatiu Zènit. Mateix funcionament. Imprescindible foto digitalitzada
• Importància assegurança participants

• Asseguradora: MGS Seguros
• Telèfon: 902 120 863 – 917 572 404
• Protocols a www.cevoscerdanyola.cat

• Quotes inscripció i fiança per equips

PROTOCOL ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
En cas d’accident

MUTUALITAT CURS 2020-2021
Aquest curs canviem de mútua, amb la companyia MGS Seguros
PROTOCOL EN CAS D’URGÈNCIA
1) Trucar al 902 120 863 – 917 572 404 indicant el número de pòlissa 51377030 per poder ser derivat al centre
mèdic concertat que li convingui.
2) Comunicar l’accident i anotar el número d’expedient facilitat per la mútua quan es truca.
3) Fer la visita al centre mèdic
4) Quan es faci la visita, la mútua farà arribar al Consell Esportiu el comunicat d’accident, que acabarà de
complimentar amb les dades de la/de l’esportista, segellar i firmar.
5) Es farà arribar el comunicat d’accident complimentat a l’entitat i aquesta haurà de retornar-lo segellat i signat al
Consell Esportiu.

ACREDITACIONS i LLICÈNCIES
Des de la primera jornada, els equips han de presentar el Tríptic de llicències. Hi ha de figurar tots els

participants del grup estable.

* A falta de la llicència NO es pot presentar el DNI. Un esportista o persona de l’equip tècnic sense
llicència, no podrà seure a la banqueta ni participar en el partit. No es faran excepcions.

* Un equip que no porta fitxes, no podrà jugar el partit ni realitzar un partit amistós, per motius de
seguretat sanitària.

DOCUMENTACIÓ PARTITS
A cada partit, s’haurà de portar la següent documentació:
1. Llicències: Portar les fitxes que s’han pujat al Zenit.

2. Tríptic: Hi han de constar els participants del grup estable, que són els únics que
poden jugar el partit. Presentar-les al tutor/a de joc.
3. Annex acta: Obligatori portar per l’entrenador/a de cada equip a cada partit.
Aquests documents s’entregaran als Tutors de joc. Els tríptics es retornaran als equips i
l’annex es graparà amb l’acta.

DOCUMENTACIÓ PARTITS

Tríptic

DOCUMENTACIÓ PARTITS

Documentació a portar per l’equip visitant
Full de traçabilitat: Cada equip registrarà les dades dels seus acompanyants (públic
assistent)

FUNCIONAMENT DE LES LLIGUES
• Comunicació amb el Consell Esportiu:
• cevos@cevoscerdanyola.cat
• 93 592 01 20 / 638 77 06 63

• Enviament d’actes dels partits en dilluns (tutor/s de joc)

FUNCIONAMENT DE LES LLIGUES
•En la primera fase de la competició, s’organitzaran grups de màxim 4 - 6 equips.
•Per intentar minimitzar les jornades de descans, el sistema de lliga serà el següent:

- Grups parells: El sistema de joc serà: A-B / B-A / DESCANS.
- Grups imparells: Tots contra tots amb jornada cada 15 dies.
* Protocol UCEC: Entre una jornada i la següent, abans d’introduir nous equips, hi ha
d’haver un període de 14 dies.

FUNCIONAMENT DE LES LLIGUES
Durant la primera fase de la competició, es farà classificació simbòlica.
S’ha de tenir en compte que poden haver partits sense jugar per diferents condicions i
que aquests difícilment es podran recuperar.

AJORNAMENT DE PARTITS
Ajornament del partit d’anada: Aquest s’haurà de programar per a jugar-lo abans de la jornada

del següent divendres o dissabte -partit de tornada- (si el proper partit es celebra el divendres,
podran jugar-ho fins dijous de la següent setmana i si es celebra el dissabte, fins el divendres

següent). Només es podrà jugar el partit ajornat en dilluns si el mateix tutor/a de joc també
pot.

Ajornament del partit de tornada: No es podrà ajornar, però si es podrà avançar durant els
dies d’entre el partit d’anada i el partit de tornada.

NO PRESENTACIÓ I RETARD D’EQUIPS
• Si 10 minuts abans de l’inici del partit falta un equip, trucar al mòbil de guàrdia del
Consell per avisar: 638.77.06.63

• Si passats 15 minuts de l’inici del partit no s’ha presentat la documentació o els
jugadors necessaris, es tancarà acta.
• En cas d’una no presentació es donarà el partit per perdut.

CANVIS DE JUGADORS ENTRE EQUIPS
NO es pot pujar puntualment un jugador/a de categoria per ajudar un equip.
Un esportista d’un equip podrà jugar amb l’equip de categoria immediatament
superior, sempre que sigui del mateix grup estable. Si són grups estables diferents NO
podrà jugar.

MATERIAL
•

Cada equip portarà la seva pilota per escalfar abans del partit.

•

El tutor/a de joc portarà una pilota, degudament desinfectada, per la celebració del
partit.

•

El Consell Esportiu donarà una pilota de joc a principi de la competició als tutors/es
de joc per la celebració de partits.

PROTOCOL D’ACTIVITATS ESPORTIVES I COMPETICIONS UCEC
ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Correspon al titular de la instal·lació esportiva, a través del seus protocols establerts, o, en el seu efecte,
al centre educatiu.

Pel que fa a celebració d’activitats i competicions esportives, cal garantir sempre la no acumulació de
persones i el manteniment de la distància de seguretat.

Es recomana que les activitats esportives es facin sense públic o, únicament, amb l’assistència d’un
progenitor/familiar.

PROTOCOL D’ACTIVITATS ESPORTIVES I COMPETICIONS UCEC
ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
En el cas que el titular de la instal·lació permeti entrada de públic
• Garantir que les persones assistents portin mascaretes, mantinguin el distanciament de seguretat
interpersonal i establir les mesures que evitin la concentració de persones.
• Establir un sistema d’accés, circulació i sortida de la instal·lació que garanteixi tal fi.
• Complir, en tot moment, els aforaments marcats pels titulars de les instal·lacions esportives.

• Es recomana la presa de temperatura i el registre de dades de les persones assistents.

NORMATIVA GENERAL CURS 2020-2021. MODIFICACIONS COVID-19
PRINCIPALS MODIFICACIONS

• Declaracions responsables
• No es permetrà l’intercanvi de jugadors d’un equip a l’altre o de categories. Respectar grups estables
tot el curs.
• Documentació a presentar obligatòria en cada jornada (llicències, tríptic i annex a l’acta)
• Grups estables, ús de mascareta, gels hidroalcohòlics, desinfecció i neteja de material, pressa de
temperatura...
• Nou sistema de competició i d’ajornament de partits

FORMACIÓ PREVENCIÓ, HIGIENE i SEGURETAT
•Formació adreçada a coordinadors/es, tècnics/ques, delegats/des i monitors/es que
s’encarreguin de portar equips, grups, parelles d’entrenament o esportistes que

desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en el temps.
•Sessió video-formativa online d’1 hora 30 minuts i realització de test en finalitzar la
sessió.

•Formació operativa a partir del 2 de Novembre d’obligatorietat per a tots els centres
educatius i entitats esportives.

Torn obert de paraula

