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Protocol d’ús d ínstal·lacions esportives per a partits del TIM’21 Voley 
 

Només està permesa la presència dels tècnics, practicants, àrbitres i personal 
d’organització (responsable de la instal·lació, responsables Covid, fisioterapeutes i 
assistents tècnics) que tenen una funció per poder desenvolupar les activitats amb 
normalitat i seguretat. 
 

Previ i general als partits: 
• Puntualitat   

o Els responsables i resta de personal d’organització arribaran a la instal·lació 

esportiva 20 minuts abans de l’inici de les activitats per tal de verificar i 

preparar si s’escau totes les mesures de seguretat sanitària recollides en 

aquest protocol, i aquelles pròpies del normal desenvolupament de l’activitat 

o Els participants arribaran a la instal·lació amb 10 minuts d’antelació a l´hora 

d´inici dels seus respectius partits, d’acord amb els calendaris facilitats per la 

organització per la primera fase, i dels que se’ls hi facilitin en el decurs del 

torneig per les fases finals.  

o L’entrada dels dos equips, serà ordenada: primer entrarà l’equip que consti en 

el calendari com a “equip A”, i 2 minuts després ho farà l´equip identificat com 

a “equip B”. Els equips (grups bombolla) seran conduïts directament al costat 

de la pista que tinguin assignats en cada cas els equips A i B i que estaran 

clarament identificats i senyalitzats. 

o Una vegada acabada l´activitat, es procedirà a sortir de la instal·lació de la 

mateixa manera que a l’entrar, primer un equip i més tard l´altre, en el mateix 

ordre que a l´entrada. Sempre garantint la deguda separació entre els “grups 

bombolla” 

• Mascareta 

o És preceptiu dur la mascareta posada en tot moment per a tota persona no 

jugadora en pista, implicada en l´activitat, tant dins de la instal·lació com dins 

la pista de joc. 

o Les jugadores i jugadors podran, tenint en compte que no hi ha contacte físic 

amb l’equip rival, decidir si porten o no la mascareta mentre estiguin jugant. 

Els tècnics o jugadors que estiguin a la banqueta, la portaran posada mentre 

no hagin d’entrar a jugar a la pista de joc. 

• Control d´entrada dels participants 

o En les entrades als partits, el Responsable Covid de l´entitat organitzadora, 

verificarà que els participants son els que consten al registre facilitat des de la 

pròpia organització de totes les persones implicades (components de cada 

equip, tècnics, àrbitres, personal assistent) per facilitar la identificació de 

contactes i la traçabilitat en cas de detectar-se un cas positiu. 

• Higiene  

o Tots els participants hauran de desinfectar-se les mans amb el gel 

hidroalcohòlic que tindran a disposició a l´entrada de la instal·lació. 

o En abandonar la instal·lació es tornarà a procedir a la desinfecció de mans amb 

el mateix gel. 
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o Els/les esportistes arribaran a la instal·lació ja canviats/des amb la roba de joc. 

NO està permès l’ús dels vestidors, excepte per el cas excepcional que recull 

l’apartat corresponent. 

o Les bosses i motxilles es deixaran al costat de la paret de la pista, amb 

distància aproximada d’un metre entre elles, o bé en els llocs que cada 

instal·lació tingui condicionats per guardar-les. 

o Cada participant farà ús de tovallola personal 

o Cada participant haurà de portar el seu bidó o cantimplora d’aigua. 

o L’organització proveirà d’ampolles d´aigua per reomplir els bidons. 

L’entrenador/a o assistent de cada equip rebrà les ampolles i omplirà els 

bidons. 

• Vestidors 

o No es faran servir com a tals. Tant sols es podran utilitzar EXCEPCIONALMENT 

per anar al lavabo. 

• Distància social 

o  S´haurà de respectar en tot moment una distància mínima de 1,5 metres. 

• Neteja, ventilació i desinfecció 

o Abans de l´inici de cadascuna de les dues jornades, s´haurà procedit a la neteja 

de vestidors (tot i que no s’utilitzaran), material a utilitzar a la pista, pilotes, 

taula i cadires, i a l’apertura de portes i finestres que permetin una correcta 

ventilació de la pista de joc i altres espais interiors (vestidors, lavabos) d´ús 

dels participants. Tot el TIM’21 Voley es desenvoluparà amb finestres i portes 

obertes tenint en compte que estem parlant dels dies 26 i 27 de Juny i és de 

preveure que la temperatura serà bona. 

El Responsable Covid vigilarà que es compleixin els protocols de seguretat, 

higiene, distanciament i concentració de persones, així com del compliment 

de les mesures establertes per cada instal·lació esportiva. 

Durant el partit: 
• Cada equip accedirà a la pista ordenadament, respectant els grups bombolla, per 

portes d´accés diferents si és possible, i ocuparà un dels costats de la pista de joc, i 

l´altre equip es situarà en l´altre costat de pista. 

• Les jugadores i jugadors que restin “a la banqueta” ho faran a peu dret, no utilitzant-se 

banquetes físiques. Només es disposarà de dues cadires per cada equip destinades a 

entrenadors/es i ajudants. En els canvis de camp, l’usuari de cada cadira se 

l’emportarà per a utilitzar-la en la seva nova ubicació. El canvi de pista el farà cada 

equip passant per la dreta de la xarxa vista des de la part del camp on ha jugat el set 

anterior. D’aquesta manera s’eviten els encreuaments de jugadors/es. 

• El protocol de salutació entre els equips abans i al finalitzar el partit, es farà formant 

cada equip a sobre de la línia paral·lela que hi ha a 3 metres de la xarxa en cada costat 

del terreny de joc, i els uns al davant dels altres. Així es garanteix una distancia de 6 

metres entre ambdues formacions. 

• Les jugadores i jugadors podran, tenint en compte que no hi ha contacte físic amb 
l’equip rival, decidir si porten o no la mascareta mentre estiguin jugant. Els tècnics o 
jugadors que estiguin a la banqueta, la portaran posada mentre no hagin d’entrar a 
jugar a la pista de joc. 
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• Cada equip disposarà de gel desinfectant per a la desinfecció freqüent de les mans. 
Durant els temps morts i entre set i set seran els moments més indicats per fer-ho per 
part dels jugadors/res que es trobin jugant a la pista. 

• Les pilotes del partit seran netejades amb desinfectant, entre set i set i en acabar el 
partit. 

• A la finalització del partit els equips abandonaran la pista ordenadament i ràpidament, 
es desinfectaran les mans, recolliran les seves bosses o motxilles i sortiran de la 
instal·lació de forma anàloga però inversa al procediment d’entrada. 

• Els pals i xarxa de joc, les cadires, i la taula que s´hagin fet servir durant el partit, seran 
netejats amb producte desinfectant cada vegada que hi hagi canvi de les persones o 
equips que els hagin de fer servir. 

• Tenint en compte que podem preveure que la temperatura els dies del TIM’21 Voley 
serà bona, es mantindran els espais (pistes i grades) ventilats tenint portes i finestres 
obertes. 

Aquest protocol serà modificat i adaptat en virtut de les indicacions i mesures que el 
Govern d´Andorra consideri adients i estableixi entre la seva aprovació i el moment 

de celebració del TIM’21 Voley, atenent al desenvolupament de la pandèmia. 

Esquema de fluxos dels equips en configuració de tres pistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrades Canvis de Pista  Sortides 

Les configuracions de una o dues pistes seran anàlogues però mes senzilles 

   

EQUIP A EQUIP A EQUIP A 

EQUIP B EQUIP B EQUIP B 
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Protocol entrega dels “welcome pack” del TIM’21 Voley  
 

• Com a les edicions anteriors, s’entregarà als equips els “welcome pack” del TIM’21 

Voley just abans de l’inici dels primers partits que juguin els equips participants: 

o L’entrega serà efectuada per algun responsable encarregat d’organització en la 

posició de banqueta de la pista de joc en la qual tingui lloc el primer partit de 

cada equip participant 

o El welcome pack es composarà a títol enunciatiu i no limitatiu de: 

▪ Una bossa commemorativa de l’edició per cada membre de l’equip. 

▪ Una samarreta commemorativa de l’edició per cada membre de 

l’equip. 

▪ Una pilota de joc “TIM Andorra” per a cadascun/a dels/les 

jugadors/ores. 

o L’entrenador/a o assistent de cada equip rebrà el welcome pack i el distribuirà 

entre els/les membres del seu equip 

o Si calgués fer algun canvi de talla en les samarretes, serà fet per l’entrenador/a 

o l’assistent/a una sola vegada per a tot l’equip, a l’espai ubicat, a tal efecte, a 

la planta primera del Pavelló del Prat Gran.  

▪ Es mantindrà sempre la distancia de seguretat en cas que hi hagi altres 

entrenadors fent canvis. 

▪ Es durà la mascareta posada en tot moment. 

▪ Les samarretes seran dipositades en una caixa identificada com a 

devolucions dins del seu embolcall de plàstic. El personal 

d’organització responsable dels canvis de samarretes, se’n farà càrrec 

des d’aquell moment i les substituirà (si n’hi ha disponibilitat) per un 

número total de samarretes amb les talles demandades. 

o No es podran acumular més de dos persones a la cua de canvis dins del espai 

interior. La resta, en cas que n’hi hagi, haurà de guardar ordre i distància al 

espai exterior que hi ha a la mateixa planta just darrera de les portes, que 

restaran obertes durant tot l’horari d’atenció al públic. 

No es permetrà l’accés al públic en general al servei de canvi de samarretes 
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Protocol entregues de premis del TIM’21 Voley  
 

• D’acord amb l’excepcionalitat de la COVID19, les tradicionals entregues de premis 

multitudinàries que s’han celebrat sempre en totes les edicions anteriors del TIM’21 

Voley , resten aquesta edició substituïdes per: 

o En la jornada del diumenge, cada partit que determini les posicions finals, 

tindrà la seva pròpia entrega de premis. 

o El material a entregar haurà estat preservat durant les setmanes prèvies al 

TIM’21 Voley en condicions d’higiene i seguretat, i només es portaran a la pista 

a partir del moment en que comenci el segon set del partit en qüestió. 

o El primer equip a recollir els trofeus serà SEMPRE l’equip que hagi resultat 

perdedor del partit. En segon lloc ho farà l’equip guanyador. 

o L’entrega si s’escau dels trofeus, i de medalles o d’altres obsequis i premis, 

seran fets al final de cada partit que determini posicions pel responsable de 

cada instal·lació. 

o Es farà entrega de trofeus als 3 primers classificats i MVP de cada categoria.  

o Al no haver entrega de premis multitudinària no haurà entrega de medalles. 

o Com obsequi per tots els jugadors/res participants es donarà la pilota oficial 

del TIM, que es farà servir a l’hora de fer els escalfaments previs als partits. 

o  L’entrega d’aquesta pilota es farà abans del primer partit de cada equip i serà 

obligatori portar el nombre necessari per que l’equip pugui fer l’escalfament 

als següents partits.  

o El capità o capitana de l’equip, o en el seu defecte l’entrenador/a, rebrà els 

premis que corresponguin als equips, i els distribuirà entre els o les membres 

del seu equip. 

o Durant tot el procediment d’entregues de premis, tots els participants hauran 

de dur la mascareta posada. 

o Un cop feta l’entrega, els equips marxaran de la pista en la forma prevista en 

el protocol d’ús de instal·lacions per a la celebració de partits.  

 

L’accés a la pista per part del públic per qualsevol causa, especialment per a 

efectuar fotografies de la entrega de premis, està especialment prohibit 
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Accessos a la Instal·lació AL CE D’ENCAMP 

Entrada i Sortida 
del Públic 

Entrada i Sortida 
dels Equips  
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Accessos al Pavelló del Prat Gran d’Escaldes Engordany 

  
 

 
 

Entrada i Sortida 
dels Equips i 

Públic  

Sortida del Públic  
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Accesos al Poliesportiu d’Andorra, al Pavelló Joan Alay i al Pavellò del Lycée 

Entrada i Sortida del 
Públic al Joan Alay 

Entrada i Sortida del 
Públic al Poliesportiu 

d’Andorra Entrada i Sortida del  
Pavelló del Lycée 

Entrada i Sortida 
d’Equips  al Poliesportiu 
d’Andorra i al Joan Alay 
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Accessos al CE Els Serradells 
 

 
 

Accés a Pista dels 
Equips 

Accés  general per 
l’aparcament 

Sortida Públic de la 
graderia  

OBRES 


