
 

Federació Catalana de Tennis. Passeig de la Vall d’Hebrón, 196 (08035) Barcelona 
Telf. 93 428 53 53  www.fctennis.cat NIF Q5855014F 

Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 01424 

PROTOCOL PER A LA DISPUTA DE COMPETICIONS FEDERADES EN L’ÀMBIT DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS DURANT LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA PROVOCADA PEL 

COVID-19 
 
 
El present document recull un seguit d’indicacions per tal de dur a terme la tornada a la 
competició durant la vigència de certes restriccions derivades del Covid-19 
 
Aquest protocol va dirigit tant a clubs de tennis, organitzadors de competicions, participants, 
entrenadors i jutges àrbitres  les mesures establertes són complementàries, en el seu cas, a 
les recollides al protocol general de pràctica esportiva publicat per la Federació. 
 
El protocol ha estat elaborat tenint en compte les mesures i indicacions vigents a dia d’avui, 
però podrà ser modificat en qualsevol moment atenent a les indicacions  o modificacions 
normatives tant de les autoritats sanitàries com de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat 
Física. 
 
ABANS DE L’INICI DE LA COMPETICIÓ 
 

• Donar d’alta la competició al Portal de Competicions de la FCT (mínim 14 dies abans 
de la data prevista de començament). 

• Totes les inscripcions s’han de fer a través del Portal de la FCT. 

• El jutge àrbitre publicarà els ordres de joc al Portal de la FCT. 
 
DURANT LA COMPETICIÓ 
 

• Les instal·lacions dels clubs hauran d’estar desinfectades tal i com estableixen les 
normes d’higiene publicades per a la represa de l’activitat. És suficient una solució 
d’aigua amb lleixiu amb una concentració 1:50. 

• Caldrà utilitzar en tot moment la mascareta d’autoprotecció excepte el moment de 
pràctica esportiva a l’interior de les pistes de tennis. 

• Els acompanyants, àrbitres, monitors i entrenadors hauran de portar la mascareta en 
tot moment. 

• Es podran utilitzar els vestidors i les dutxes amb un aforament limitat a 1 persona per 
cada 4m2. Caldrà fer una neteja en funció de l’ús dels mateixos però, com a mínim, 3 
cops al dia un d’ells sempre abans de començar la jornada. 

• Els jugadors menors d’edat hauran d’accedir acompanyats d’una persona responsable 
que no cal que sigui el seu entrenador. 

• Caldrà prendre la temperatura a tots els participants (i acompanyants en el seu cas) 
abans d’accedir a la instal·lació. No es permetrà l’accés, ni la disputa de la competició, 
a aquelles persones que superin els 37,3 graus de temperatura. 

• Els jugadors (i acompanyants en el seu cas) hauran de lliurar la declaració 
d’autoresponsabilitat  que està a disposició de tots els clubs al web de la FCT  per tal 
de poder garantir la traçabilitat dels contactes en cas necessari. 

http://www.fctennis.cat/
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• Caldrà disposar de solucions hidroalcohòliques a l’entrada de la instal·lació per a l’ús 
de jugadors i acompanyants. 

• Cada jugador haurà de fer servir el seu propi material i no el podrà compartir. 

• El canvi de camp es farà per costats oposats de la pista. En finalitzar el partit evitarem 
l’encaixada de mans entre jugadors i  amb l’àrbitre (cas que n’hi hagués). 

• Els partits s’hauran de disputar sense públic però cada jugador podrà estar 
acompanyat d’una persona, que no cal que sigui l’entrenador, a fora de la pista 
respectant sempre la distància de seguretat i les mesures d’higiene. 

• En finalitzar el partit es recomana abandonar la instal·lació per tal d’evitar 
aglomeracions. 

 

 
Actualitzat a 19 de juliol de 2020 
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