
 

PROTOCOL PARTITS  
Les mesures adoptades que es presenten a continuació, s’han dut a terme seguint els Protocols 

marcats per la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Futbol i  l’Ajuntament de Corbera. 

Benvolgudes famílies,  

En la situació actual ens plau dirigir-nos a vosaltres per facilitar-vos els protocols establerts pel bon 

desenvolupament dels partits, amb la màxima seguretat sanitària i higiènica possible.  

Per a poder jugar cal tenir la fitxa activa i, a més, cal tenir pagada la mutualitat i signada al “Portal 

del Federat”, en un termini inferior a 14 dies, la declaració responsable sobre el Covid-19. 

PARTITS AL MUNICIPAL DE CORBERA 

Tots els integrants dels equips del CF Corbera y dels equips visitants que juguin al nostre camp 

hauran de seguir les següents indicacions: 

 Els equips visitants hauran d’entregar un llistat amb els jugadors i tècnics que accedeixin al camp,  

amb el dni i telèfon. 

 No es disposa de vestidors ni dutxes ja que no compleixen les normes de ventilació exigides. 

 Es demana que les convocatòries al camp no excedeixin el 45-50 minuts abans de l’inici del 

partit, ja que no es podran utilitzar els vestidors. 

 Venir vestits de casa amb l’equipació de joc. 

 Es prendran les temperatures corporals abans d’entrar a les instal·lacions (< 37.2º). 

 Es facilitarà gel hidroalcohòlic abans d’entrar a les instal·lacions, durant el partit i al finalitzar. 

 Es obligatori l’ús de mascaretes durant tota l’estància a les instal·lacions (inclòs a la banqueta), 

exceptuant els moments de pràctica esportiva. 

 Portar aigua per hidratar-se. No es podrà compartir. 

 Intentar evitar les celebracions intenses i on es produeixi acumulació excessiva de jugadors. 

 Mantenir la distancia de seguretat dins del recinte. 

 Tot i que el Procicat autoritza l’obertura del 50% de l’aforament de públic en instal·lacions a 

l’aire lliure, de moment, l’Ajuntament de Corbera prefereix esperar a autoritzar-ho una mica 

més endavant.  Us informarem quan hi hagi canvis. Els partits es poden seguir des de l’exterior 

del camp. Recomanem mantenir la distància de seguretat. 

 



 

 

 

PARTITS A CAMPS RIVALS 

Quan els equips del CF Corbera juguin als camps del rival,  s’hauran de complir els protocols 

establerts pels equips rivals. Durant la setmana prèvia al partit, s’informarà pel grup de watsapp de 

cada equip quines són les condicions concretes.  Tanmateix s’indicarà si podrà entrar públic a la 

instal·lació  i quina documentació cal entregar.   

A més, caldrà seguir les següents indicacions: 

 Convocatòries al camp 45-50 minuts abans del inici del partit. Si la convocatòria es a Corbera es 

tindrà en compte el temps de trajecte. 

 Venir vestits de casa amb l’equipació oficial del club. 

 Portar aigua per hidratar-se. No es podrà compartir. 

 Es obligatori l’ús de mascaretes durant tota l’estància a les instal·lacions (inclòs a la banqueta), 

exceptuant els moments de pràctica esportiva. 

 

CF Corbera. 


