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PROTOCOL AJORNAMENTS D’URGÈNCIA SITUACIONS
COVID-19
Aquest document pretén establir un procediment per l'ajornament de partits a darrera hora
per situacions COVID-19

Conceptes
1. Aquest procediment és aplicable a les situacions derivades de circumstàncies COVID-19. Els
dos telèfons que apareixen en aquest document podran ser utilitzats únicament per a
sol·licitar un ajornament d'aquesta característica.
2. Gestió Federativa: les dues persones que atendran al telèfon durant el termini que s'estableix,
no seran les responsables d'acceptar l'ajornament. Aquests dos interlocutors, únicament,
intentaran evitar el desplaçament dels equips i de l’equip arbitral sota responsabilitat del
sol·licitant, i traslladant el cas al Comitè de Competició, encarregat de dictaminar a tal efectes.
3. Les accions posteriors són immediates i a càrrec de l’equip sol·licitant, qui haurà de presentar
documentalment a comite@fcvolei.cat i per justificar l’ajornament COVID la documentació
acreditativa. Exemples de la documentació a aportar són:
- Documents que acreditin que la persona es troba en quarantena (escola, regió, etc...)
- Documents que acreditin que els pares/mares o tutors d’un participant es troben en
quarantena per la situació del seu fill (participants menors)
- L’acreditació del centre de Salut d’estar en situació de baixa laboral per motius COVID-19
- Declaració responsable dels pares/mares/tutors d’un menor de la situació COVID-19 del
menor (participants menors).
- Declaració responsable per part de jugadors majors d’edat de la situació COVID-19
- Altres documents que oficialitzin i acreditin la situació COVID-19 d’un participant.
4. Si el Comitè Català de Competició no validés la documentació i justificació presentada per
l’equip demandant de l’ajornament s’aplicaria la sanció equivalent a un equip No Presentat.
Quines situacions es consideren situacions COVID?
 Un jugador/a amb afectació COVID significa que es troba afectat (confinat, hospitalitzat,
positiu...) en alguna mesura pels contagis.
 Un equip està afectat per COVID, i en conseqüència es susceptible de poder sol·licitar un
ajornament COVID, quan, per les diverses afectacions de membres de l’equip, no pot
convocar a un mínim de sis jugadors/es de la relació establerta en el tríptic de l’equip.
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Procediment
1. Responsabilitats equip sol·licitant de l’ajornament i
terminis
1.1 Contactar amb el responsable federatiu, dins els següents horaris, als telèfons d’oficina de la
FCVB. 932681911, horari d’oficina de dilluns a dijous jornada completa, i divendres de 10:30
h. a 13:30h. Directament als telèfons de la FCVB.
1.2 Contactar amb personal federatiu de guàrdia via escrit aplicació WhatsApp.
Els missatges seran atesos en els següents horaris: Divendres: de 16 h. a 19 h. i dissabte: de
11 h. a 14 h
O bé, Aitor Piñol (690 73 19 64), o bé, Quim Ventura (615 43 93 73), a consultar en el calendari
quina de les dues persones està de guàrdia cada setmana.
1.3 Contactar amb l'equip rival informant de la situació creada a darrera hora.

2. Responsabilitats equip rival
2.1 Presentar-se al partit fins el moment que sigui avisat pel responsable federatiu en qüestió.
En aquest cas, els telèfons de guàrdia també poden ser utilitzats pels equips per confirmar la
situació.

3. Responsabilitats personal federatiu
3.1 Contactar amb l’equip rival i l’àrbitre/s designat per evitar desplaçaments i confeccions
d'actes innecessàries.

4. Responsabilitats posteriors de l’equip sol·licitant
4.1 Acreditar documentalment la situació COVID a comite@fcvolei.cat. Es recorda que el fet de
no disputar el partit no significa l'ajornament automàtic, és necessari justificar la situació.
4.2 Serà responsabilitat de l'equip sol·licitant fer-se càrrec de les despeses derivades de
l'ajornament en cas de no poder evitar el desplaçament del rival i/o de l'àrbitre.

2

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è-C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

Calendari
Es publicarà calendari amb la persona de guàrdia i estarà disponible a la web de la FCVB
Les dues persones de guàrdia només atendran les sol·licituds relacionades amb ajornaments
COVID.
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