NORMES PER LES ENTITATS ESPORTIVES USUARIES DE LES PISTES
PETANCA (Av. Escoles)
Qui hi pot accedir?
Podran accedir a les instal·lacions de petanca de l’Avinguda Escoles els socis del Club de Petanca La
Fonteta de Sant Feliu, preferiblement els socis del municipi.
S’ha de tenir en compte que, molts dels socis, són població vulnerable i que caldrà extremar les
mesures de seguretat sanitàries.
Els esportistes podran anar acompanyats d’un sol entrenador/a per torn, si existeix la figura
d’entrenador.
Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de 2m
entre esportista i entrenador o staf si n’hi ha
L’entrada haurà de ser puntual.
Només es podrà fer ús de dues pistes, sempre i quan la distància entre elles sigui mínim d’1 metre.
Cada persona té dret a un màxim d’un joc per dia.
QUEDA PROHIBIDA L’ORGANITZACIÓ DE MELES DE MÉS DE 4 PERSONES PER PISTA (8 EN TOTAL) A
QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL, AV. ESCOLES O RACÓ DEL BOSC.

En quin horari?
L’horari d’obertura serà de dilluns a dissabte de 17h a 20h, sempre dins l’horari del bar del Club de
Tennis Sant Feliu.
Es realitzarà un únic torn al dia, i només es permeten les partides per parelles, tal i com recomana
la Federació espanyola de petanca.
L’aforament màxim serà de 3 jugadors i 1 membre encarregat dels protocols sanitaris per pista, que
fan en el total de la instal·lació un aforament màxim de 8 persones.

Com s’hi pot accedir?
Per accedir a les instal·lacions serà imprescindible fer la reserva amb cita prèvia, al calendari de
reserves penjat al web de l’Ajuntament, per casos excepcionals es pot fer enviant un correu a
vilamn@diba.cat o paezld@diba.cat. A la petició s’ha d’indicar la data i hora de la reserva, i els noms
i cognoms de tots els participants.
La resposta a la petició es confirmarà el més aviat possible. Aquesta reserva la faran els clubs, que
hauran de facilitar la quantitat de jugadors que hi anirà al moment de la reserva, per tenir un control
de l’aforament.
Al final del dia s’haurà de d’enviar una llista als correus anteriors, per tal que l’Ajuntament tingui
confirmació dels usuaris que han utilitzat la instal·lació.
La reserva de les pistes és per a tres-quatre persones per pista, que han de ser socis.
No es poden fer reserves per a altres abonats/es. Només es podrà reservar pista a 1 setmana vista

Quan hi podran accedir?
Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la declaració responsable per l’ús de l’equipament.
En el seu defecte, la persona que hagi fet la reserva de l’espai es sotmetrà a un control de
temperatura just abans d’entrar al camp que quedarà registrat. No es permetrà l’accés a persones
que superin els 37,2 C. Aquest control el realitzaran els responsables del club.
A l’hora de realitzar les reserves s’ha de tenir en compte que és obligatori un decalatge de 10 minuts
mínim entre sessió i sessió per evitar encreuaments d’esportistes a l’entrada de la instal·lació i poder
fer la neteja, sempre i quan hi hagi més d’un torn. Cal ser estrictament puntuals.

NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS:
Tota persona que accedeixi a la instal·lació haurà de signar prèviament una declaració de
responsabilitat conforme no ha tingut símptomes del Covid19 en els darrers 14 dies i es
compromet a respectar les normes especials d’aquesta fase
L’entrada i la sortida a la instal·lació es farà per la única porta que hi ha. És per això que es demana
màxima puntualitat per evitar creuaments entre torns. No es podrà accedir a la instal·lació fins que
tots els abonats del torn anterior hagin sortit per la porta habilitada per sortir .

L’espera a l’accés a la instal·lació es farà a la porta d’entrada de la porta principal, respectant una
distància de 2m entre els abonats . Es recomana estar com a màxim 5’ abans de l’inici del torn
reservat. Només es podrà accedir a les pistes a l’hora prevista i s’haurà de sortir tant bon punt
s’acabi l’estona de joc
A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura corporal de l’abonat, en cas que superi la
temperatura indicada no podrà accedir a la instal·lació
A l’entrada hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic que s’haurà d’aplicar a les mans
obligatòriament a l’entrada i a la sortida de les pistes.
No es podran fer canvis de parella de joc durant tota l’estona de joc.
L’ús de la mascareta és obligatòria tant en l’entrada com a la sortida de la pista. Es recomana jugar
amb mascareta si no es pot garantir la distància de seguretat.
L’ús de guants és voluntari.
Prohibit menjar, beure i fumar. Només es podrà fer a les zones habilitades.
No es pot saludar donant la mà

DINS LES PISTES:
S’ha de guardar la distància de distanciament social de 2 metres i no es podrà tenir contacte amb
cap company i/o entrenador.
Serà obligatori i responsabilitat dels clubs la neteja dels elements específics de cada esport després
de cada utilització com: pilotes, marcadors...
Cada jugador ha de fer ús només de les seves pilotes. El “boliche” serà exclusiu de cada equip.
S’hauran de netejar cada vegada les boles amb un drap individual (guardat en una bossa individual)
Cada jugador/a disposarà d’una cadira a l’àrea de joc per deixar les seves pertinences. La resta de
material serà eliminat de les pistes. En cas que es necessiti una taula de control, caldrà ser
desinfectada a l’inici i al final del seu ús. Com a molt hi podran haver 3 persones i estarà en un espai
degudament limitat.
El que passa dins les pistes de joc és responsabilitat del club.

QUAN ES FARÀ LA NETEJA I DESINFECCIÓ
Després de cada torn de joc, el responsable netejarà el material que pugui ser utilitzat en el següent
torn. No hi haurà cap altre element en l’àrea de joc.
A l’acabar els torns, es procedirà a netejar i desinfectar. S’haurà d’espolvoritzar el material que s’hagi
utilitzat.
Caldrà tenir a disposició i utilitzar detergents així com productes de lleixiu o desinfectants per a les
rutines de neteja, sempre en condicions de seguretat.
Caldrà disposar de papereres, si pot ser de tapa i pedal, per tirar qualsevol material d’un sol ús.
Aquestes s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim un cop al dia.

