
 

I TORNEIG LLIGA NACIONAL CAIAC POLO 
1a Divisió SUB 21. BORRIANA 

 
 

CONTROL D'ACCÉS 

 

1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

El Responsable Sanitari de cada Club haurà de presentar el CERTIFICAT DE TEST  COVID 

NEGATIU i la CLÀUSULA DE PARTICIPANT de tots/totes els/les jugadors/es i 

tècnics/ques a la porta d'accés a la instal·lació. No es deixarà  passar a ningú que no 

presente aquests certificats en paper. 

Una vegada presentats els papers, se li entregarà les acreditacions del seu equip, que 

hauran de presentar cada vegada que entren o isquen de la instal·lació. En cas de 

pèrdua  de l'acreditació, la persona haurà de dirigir-se al responsable sanitari del seu club 

perquè demane una altra a l'organització. 

Es disposarà d'un únic punt d'entrada i d'eixida al costat d'un recorregut per al  accés a 
camp de joc, ben diferenciat, que haurà de respectar-se. És d'obligat compliment 
seguir les indicacions de circulació.  

Serà necessari en tot moment guardar la distància de seguretat d'1,5 metres. 
 

2. HORARI 

L'horari per a descarregar les piragües i fer el control d'accés serà: 

- Divendres 16: De 19:30 a 21:00 hores. 

- Dissabte 17: A partir de les 7.30 hores. 
Queda prohibida la descàrrega de material fora de l'horari. 

Dins de la instal·lació es podran guardar els remolcs, però no els vehicles. 

 

3. PÚBLIC 

Es recorda a tots  els equips que no es permetrà l'accés de públic  ni acompanyants 

dins de les instal·lacions delimitades per a la competició. 

L'accés queda prohibit a tota persona que no estiga acreditada. 

 

 

 



 

MESURES BÀSIQUES HIGIENE I SEGURETAT  

 

Compliment de la normativa general imposada per les autoritats Sanitàries: 

- Control de temperatura en ENTRAR a la instal·lació delimitada per a la 

competició. 

- Ús obligatori de màscara per tota la instal·lació esportiva per a qualsevol 

persona que accedisca a ella. Estarà permés llevar-se-la únicament en el 

moment d'entrar  a l'aigua. 

- Respectar la distància mínima de seguretat interpersonal d'1,5 metres. 

- Rentada de mans i ús de gel hidroalcohòlic 

 

 

ACCÉS Als PANTALANS 

L'accés als pantalans estarà destinat únicament als àrbitres. 

Els jugadors només podran accedir als pantalans per als embarcaments i 

desembarques. A cada equip tindrà un pantalà assignat per a això . 

 

VESTUARIS 

Els vestuaris estaran tancats i només es podrà accedir a ells per a anar al lavabo. 

L'aforament màxim per a entrar al vestuari serà de 2 persones. 

 

LLIURAMENT DE TROFEUS 

A causa de la pandèmia queda anul·lada la tradicional cerimònia de trofeus. 

Els trofeus s'entregaran als equips en finalitzar el seu corresponent partit, en el mateix 

camp i amb els equips encara en les seues embarcacions. 

 

 

 

 

Des de l'organització us desitgem un bon viatge 

 



 

 

D'acord amb el Reial decret 926/2020 de 25 d'Octubre, el Govern d'Espanya pel qual es va 

declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 

i les seues successives pròrrogues, i ateses les mesures aprovades en matèria esportiva a la 

Comunitat Valenciana, s'ha procedit a dictaminar la normativa exposada.  

DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-5895 
 
GVA/Esport: 
Resolució de 26 de juny de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’adopció de mesures 
addicionals complementàries de prevenció i protecció en matèria d’activitat esportiva, en aplicació de l’Acord de 19 
de juny, del Consell, contra la Covid-19.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/26/pdf/2020_5003.pdf 
 

Resolució de 5 de desembre  de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s´acorda 
noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19.  
http://dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10582.pdf  
 
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dóna nova 
redacció als punts 12 i 25 del resolc primer de la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.  
http://dogv.gva.es/datos/2021/03/26/pdf/2021_3184.pdf  
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