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PROTOCOL DE JOC
CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE VÒLEI PLATJA.
1. MATERIAL GENERAL DE PISTA


Es desinfectaran els elements de joc comuns (pilotes, xarxa, varetes, banquetes) després de
cada partit.



Els elements arbitrals (cadira arbitral, taula anotador, paletes,etc.) es desinfectaran cada
vegada que hi hagi rotació d'àrbitres.



El material de manteniment de pista (rastells, mànegues, etc..) serà sotmès a mesures de
desinfecció i manipulades amb guants.



Cada pista tindrà un accés d'entrada i de sortida definit per a cada equip. Cap participant
podrà entrar a la pista fins que estigui buida de participants de partits anteriors. Es recomana
l’entrada i sortida a pista dels participants amb mascareta i guants.



Les banquetes dels participants estaran formades únicament amb cadires individuals, a més,
aquestes tindran una separació mínima de 6 metres entre membres d’equips rivals.



No es permetrà a cap participant escalfar a les pistes que estiguin buides, la responsabilitat
de fer l'escalfament prepartit i on fer-lo recau en els esportistes.



Se suprimeixen els panells d'horaris de joc i les publicacions de resultats que impliquin
aglomeracions. Tota la informació de la competició serà publicada per l'organització a la web
de la FCVB així com comunicada de manera específica als participants mitjançant llista de
difusió de WhatsApp

2. MESURES ESPECÍFIQUES PELS ENCONTRES


Es suprimeix la possibilitat que un entrenador pugui participar en l'escalfament
independentment sigui l'escalfament oficial o no. Només els jugadors/es podran escalfar a
pista.



No se signarà l'acta del partit, ni abans ni després d'aquest, serà l'àrbitre qui, en presència
dels dos capitans comunicarà el resultat final i les observacions de l'acta a aquests. Aquesta
comunicació es realitzarà amb separació de dos metres entre àrbitre i capitans, així com dels
capitans entre ells.
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S'eliminen tots els contactes físics que no siguin conseqüència del joc, incloent-hi les
salutacions prèvies i posteriors als partits així com les cortesies al canviar de camp.



Els jugadors només podran adreçar-se a l'àrbitre durant l'encontre respectant la distància de
seguretat, específicament, una protesta d'un capità a l'àrbitre s'haurà de fer dins el quadrat
de 8X8 del seu equip.



A les competicions amb entrenador, aquest no disposarà de banqueta o cadira, es situarà
darrere de les cadires dels jugadors, sense contactar amb ells/es, i només els participants
inscrits a l'acta podran entrar a la pista. En competicions amb equips de quatre jugadors/es,
els dos jugadors/es que no disputin el set, es mantindran fora del recinte de joc acotat,
realitzant l’accés i la sortida per la zona indicada.



El material esportiu dels jugadors (tovalloles, ampolles, fruita, etc.) serà individual i no
pot ser compartit.



Els canvis de camp s'hauran de fer sempre rodejant el pal, cada equip pel pal que tingui a la
seva dreta, o es podrà fer per sota la xarxa sempre per l'espai comprés entre la vareta i el
pal, d'aquesta manera s'evitarà el contacte amb l'oponent fins i tot els que es realitzen per
cortesia



No es permetrà abandonar la pista per buscar cap mena de material, incloent aigua a
l'organització. El material s'ha d'aconseguir prèviament al partit.



Els àrbitres hauran, no només, de complir amb els protocols establerts sinó també seran els
responsables de fer-los complir, rebent instruccions precises per part de la CTARJ dels graus
de sanció de les actituds incorrectes.



A la pista hi haurà disponible gel hidroalcohòlic, regulat per l’àrbitre, d'obligatori ús
prèviament i posteriorment de cada encontre per tots els participants.



Sempre es disposarà d'una pilota de recanvi a cada pista per si fos necessari reemplaçar la
pilota de partit en cas que aquesta sigui manipulada per algú fora del control de la competició.



Qualsevol auxiliar de pista (recull-pilotes, membre d'organització, comitè tècnic) haurà de
complir els protocols generals de l'organització per poder entrar a pista.
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