FAQS Obertura de Clubs 21 de desembre de 2020
1. Poden obrir els clubs de tennis?

Sí. La Resolució SLT/ 3354/2020 estableix que els equipaments i instal·lacions esportives a
l’aire lliure poden obrir entre les 6 i les 21 hores de dilluns a diumenge per tal de respectar
les limitacions de mobilitat nocturna. L’horari de tancament de les 21 hores ve establert
a l’apartat 5 de la Resolució.

2. Hi ha alguna limitació de desplaçament pel socis/abonats del club?

Sí. De dilluns a diumenge està restringida la mobilitat a l’interior de la comarca.
3. Què es considera un equipament o instal·lació a l’aire lliure?

Una instal·lació a l’aire lliure és una instal·lació amb un tancament perimetral i amb un
control d’accés (els clubs de tennis).
4. Què es considera activitat a l’aire lliure?

Activitat a l’aire lliure és l’activitat que es porta a terme a l’espai públic a l’aire lliure sense
cap mena de tancament perimetral. (Parcs públics, carrer, camins de muntanya,
carretera...)
5. Hi ha alguna limitació d’aforament als clubs de tennis?

Sí. Les instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir amb un aforament
màxim del 50% de l’aforament esportiu de la instal·lació.
6. Com es calcula l’aforament?

D’acord amb la normativa aprovada es considera que en el cas de les pistes calen 12,5
m2 per persona. En aquest cas al ser l’aforament del 50% caldrien 25 m2 per persona.
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7. Es pot reprendre l’escola de tennis? Quin és el màxim d’esportistes per
grup?

Sí. L’escola de tennis en ser una activitat esportiva es pot reprendre sempre i quan es
respecti el 50% l’aforament esportiu màxim permès a la instal·lació. La FCT recomana
que els grups siguin d’un màxim de 6 persones per pista, si els jugadors estan col·locats
en un quart de la pista (entre la línia de servei i el fons de la pista). Cas que hi hagi
jugadors als dos costats de la pista aquest rati es podria augmentar fins a 12 jugadors,
respectant sempre els 25 m2 per persona.
8. Es poden utilitzar els vestidors?

No. La utilització de vestidors només està permesa en el cas de les piscines.
9. Es poden disputar partits de dobles?

Sí. La única limitació és l’aforament del 50% assenyalat a la pregunta 5.

10. La limitació de desplaçaments en cap de setmana s’aplica als entrenaments
i competicions estatals i internacionals?

No. Els entrenaments i competicions estatals i internacionals es poden continuar
desenvolupant de la mateixa manera que fins ara. No hi ha hagut cap variació.
11. Què té la consideració de competició estatal?

Es considera competició estatal tota competició que es disputi a Catalunya, oberta a
qualsevol jugador de l'estat, puntuable per la classificació nacional de la Real
Federación Española de Tenis i en la qual s'hagi de participar amb la llicència federativa
homologada.

12. Què té la consideració de competició internacional?

Es considera competició internacional qualsevol competició dels calendaris ATP, WTA,
ITF i Tennis Europe.
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13. Es poden disputar partits de Campionats de Catalunya o Lliga Catalana?

No. Aquestes competicions són de caire autonòmic ja que estan reservades a
jugadors/es i equips amb llicència catalana. La normativa estableix l’ajornament
d’aquestes competicions.

14. Un campionat social, reservat a jugadors amb llicència del meu club es pot
disputar?

No. Només es poden disputar les competicions estatals i internacionals assenyalades
anteriorment.

15. Qui pot accedir a les instal·lacions?

Totes les persones que hagin de dur a terme la pràctica esportiva d’acord amb les
indicacions anteriors.

16. Hi ha alguna restricció de persones a les competicions?

Sí. Les competicions autoritzades s’han de disputar sense presència de públic ni
acompanyants. En el cas dels menors d’edat podran estar acompanyats d’un màxim
d’una persona (que pot ser o no l’entrenador) sempre complint les mesures de seguretat
i higiene. Les persones acompanyants es tindran en compte per calcular l’aforament
màxim permès.

17. Es permet la presència d’entrenadors a les competicions?

Sí. La presència de tècnics (entrenadors) a les competicions autoritzades està permesa.
Caldrà sempre respectar les mesures d’higiene i seguretat previstes. Els entrenadors es
tindran en compte per calcular l’aforament màxim permès.
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18. Puc entrenar i competir els caps de setmana?

Sí, sempre i quan es tracti d’entrenaments i competicions de caràcter estatal i
internacional. Caldrà acreditar la necessitat del desplaçament amb el corresponent
certificat i el certificat autoresponsable.

19. Es poden utilitzar els vestidors en cas de competicions?

Sí. Les limitacions respecte a vestidors no s’apliquen en el cas de les competicions
autoritzades.

20. Qui ha d’emetre el certificat que acrediti que estic competint en una
competició estatal o internacional en cap de setmana?

El certificat l’ha d’emetre el jutge àrbitre o director del torneig en el qual estic
participant.
21. Qui ha d’emetre el certificat que acrediti que estic entrenant per una
competició estatal o internacional en cap de setmana?

El titular o responsable de la instal·lació on es facin els entrenaments.
22. Hi ha algun model de certificat? On el puc trobar?

Sí. Als enllaços següents trobareu els models de certificat.
- Model certificat entrenament per competició.
-

Model certificat per participar en competició.

-

Model certificat auto responsable.

23. Si un jugador/a no té llicència federativa i vol participar en competicions
estatals, la podem tramitar?

Sí, els clubs poden donar d’alta llicències a través del seu perfil al Portal de la FCT.

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

24. Quines competicions d’àmbit estatal se celebren a Catalunya?

Pots consultar el calendari de les competicions estatals i internacionals que es disputen
a Catalunya al web de les diferents federacions i organismes internacionals.

25. Pot el meu club organitzar competicions?

Qualsevol club afiliat a la FCT pot organitzar competicions estatals. Cal accedir al Portal
de la FCT i sol·licitar l’alta de la competició.

26. A banda d’obrir el club per jugar a tennis, podem obrir altres serveis o
activitats?

Només es podran obrir els serveis expressament autoritzats per la Resolució, cas que el
club en disposi, i sempre complint les limitacions d’aforament establertes a la normativa.
Els vestidors no es poden utilitzar excepte a les piscines. Tampoc els serveis de sauna, spa
i similars.

27. Cal seguir algun protocol específic per a la pràctica esportiva?

Sí. Caldrà aplicar en tot allò que no s’oposi al que estableix la Resolució el Protocol
General per a la minoració del risc de contagi del COVID-19.
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