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 TORNEIG LLIGA NACIONAL CAIAC POLO 
1a Divisió IBERDROLA SÈNIOR FEMENINA. ALAQUÀS 

 

PROTOCOL GENERAL 
 

S'estableixen les següents pautes per a la realització de Campionat d'Espanya de Caiac Polo. 
 

• Primer: Es permet la pràctica competitiva en la piscina d'estiu del Poliesportiu El Bovalar.  
 

• Segon: Tots els participants hauran d'usar màscares des del seu accés (zones comunes, gespa, 
etc.) i en tot el trànsit.  
 

• Tercer: Es prioritzarà l'accés controlat a la instal·lació, a més de realitzar una desinfecció en 
l'entrada i en l'eixida. Cada equip se citarà amb el seu entrenador a la porta d'entrada a la 
instal·lació i accediran a la instal·lació, havent de ser extremadament puntuals en l'entrada i 
l'eixida.  
 

• Quart: S'entregarà relació d'esportistes, entrenadors i personal responsable del club, previ al 
començament de la competició. 

 

• Cinqué No es permetrà l'entrada d'acompanyants ni espectadors en la zona de competició. 
 

1.  Accés i zona de competició. 
 

El Responsable Sanitari de cada Club haurà de presentar el CERTIFICAT DE TEST COVID NEGATIU i la 
CLÀUSULA DE PARTICIPANT de tots/totes els/les jugadors/es i tècnics/ques a la porta d'accés a la 
instal·lació. No es deixarà passar a ningú que no presente aquests certificats en paper. 
Una vegada presentats els papers, se li entregarà les acreditacions del seu equip, que hauran de 
presentar cada vegada que entren o isquen de la instal·lació. En cas de pèrdua de l'acreditació, la 
persona haurà de dirigir-se al responsable sanitari del seu club perquè demane una altra a l'organització. 
Es disposarà d'un únic punt d'entrada i d'eixida al costat d'un recorregut per a accés a camp de joc ben 
diferenciat que haurà de respectar-se. És d'obligat compliment seguir les indicacions de circulació. 
Serà necessari en tot moment guardar la distància de seguretat d'1.5 metres. 
 

2. Mesures bàsiques higiene i seguretat 
 

- Obligació d'ús de dispensadors de gel hidroalcohòlic abans i després de la pràctica esportiva. 
Els dispensadors estaran col·locats durant tota la zona d'equips.  

- Mantindre una distància mínima de seguretat de 1,5m en entrar i eixir de l'aigua.  
- És necessari l'ús de la màscara per tota la instal·lació esportiva per a qualsevol persona que 

accedisca a la instal·lació (esportistes o entrenadors), estant permés llevar-se-la únicament 
en l'inici de l'activitat esportiva per part dels jugadors únicament. 

- En cas de tossir esternudar, s'haurà de realitzar una flexió amb el colze i/o utilitzar mocadors 
d'un sol ús. Evitar vessar mucositat o fluid.  
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3.  Vestuari i WC 
  

- Es permetrà l'ús de lavabos que estaran degudament senyalitzats i d'ús únicament per als 
esportistes. 

- Es realitzarà una neteja periòdica dels serveis durant el temps que dure la competició. 

4. Distribució de l'espai 
 

- Disposarem d'una entrada ben diferenciada per a esportistes únicament. Disposarem d'un 
recorregut d'entrada i un altre d'eixida ben diferenciat i marcat. 

- Cada equip disposarà d'una zona de descans on deixar material i roba al costat d'una zona 
per a canviar-se situada dins de la zona de joc i ben diferenciada i amb distància respecte a 
la resta d'equips. 

- Disposarem de 2 zones ben diferenciades d'embarcament. L'equip 1 entrada per la zona 
d'embarcament 1 i l'equip 2 per la zona d'embarcament 2. No estarà permés l'entrada a la 
zona de joc per l'embarcament no corresponent. 

5.  Arbitratge 
 

- Disposarem d'una zona d'arbitratge ben diferenciada i senyalitzada en la qual només podran 
entrar l'equip arbitral. S'ha de mantindre la distància de seguretat durant tota l'estada en la 
zona d'arbitratge per part de tots. 

- Es disposarà d'hidrogel en la taula que haurà d'utilitzar-se abans i després de cada 
arbitratge.  

- Cada equip arbitral disposarà del seu propi material per a arbitrar. No estant permés 
compartir-ho amb membres d'un altre equip arbitral. 

6. Accés de públic i graderies 

- No es permet l'accés de públic a les instal·lacions esportives Municipals per a les competicions de 
Caiac Polo. 

7. Podi i lliurament de premis 

- El lliurament de premis i medalles es realitzarà amb les mesures de distanciament adequades. El 
lliurament es realitzarà únicament a 1 representant de cada club. 
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