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1. INTRODUCCIÓ I PLA DE TRAÇABILITAT
Des de la FCVB proposem, amb el Campionat de Catalunya Vichy Catalan Volei Tour, una
activitat equilibrada i raonable en relació al context social i sanitari en el qual ens trobem.
Per a això, hem plantejat una limitació en el nombre màxim de participants (64 parelles)
i en el nombre de pistes que permetran que aquests participants competeixin a el mateix
temps (set pistes, un màxim de 28 esportistes competint alhora). Al seu torn, aquest
espai de set pistes útils per a la competició, facilita que no es comprometi espai de platja
per a la resta de banyistes que, havent de respectar uns protocols exigents, desitjaran,
al seu torn, poder gaudir de la pròpia platja.
Complim d'aquesta manera, amb les directrius bàsiques del pla d'acció de la SGE,
organisme responsable del propi pla i de l'homologació dels protocols proposats per a tot
tipus d'activitat esportiva en aquest període de represa.
D'aquesta manera, pel que fa a la traçabilitat del torneig, l'organització compta amb les
dades personals de tots els participants, sent obligatori aportar-los en la formalització de
la inscripció, així com el mapa d'estructura de competició que ens permet arxivar la relació
esportiva de cada parella que hagi competit en el torneig (format de competició, annex
2).

2. MESURES GENERALS



L'organització de la prova, comptarà amb un responsable de protocols, que vetllarà
pel compliment dels mateixos.
Tot el personal de muntatge i organització haurà de desenvolupar el seu treball
equipat amb mascareta i guants de treball (excepte, en el cas de la mascareta,
quan no hi hagi cap company a menys de dos metres i la tasca pugui ser més
senzilla de realitzar sense ella)



Serà imprescindible que els treballadors signin una declaració responsable
confirmant un estat de salut que no suposi cap mena de risc per a l'activitat.



Les carpes, comptaran amb una separació entre elles, i amb funcions concretes i
personal responsable en cada espai.



Totes les carpes comptaran amb un sol accés des del públic en el qual es col·locarà
una taula (taulell) que permetrà el respecte de la distància de seguretat, i facilitarà
l'intercanvi de material.



Davant de cada carpa, es posarà una cinta de separació i/o tanca a un metre del
taulell corresponent.
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El personal de muntatge o organització que estigui en contacte amb qualsevol
mena de material haurà de netejar-se les mans/guants periòdicament.



L'ús compartit de qualsevol eina haurà d'estar subjecte a la neteja prèvia i posterior
a aquest ús.

3. CÀRREGA MATERIAL


Material haurà d'estar emmagatzemat per palets (núm. de palets).



Definir el material de cada palet (inventari, arxiu adjunt).



Definir ubicació dels palets en el magatzem (amb marge de separació entre ells).



Desinfecció dels palets (esprai) prèvia a la càrrega.



Desinfecció de guants dels operaris (transportista i treballador/és de federació,
prèvia a la càrrega).



Accés del camió al magatzem (establir ubicació exacta de l’aparcament del camió
i confirmar amb instal·lació).



Utilització de l'eina de transport (transpalet) exclusivament per part del
responsable de federació. En cas que el transportista compti amb una altra eina
de transport de material, aquesta serà d'ús exclusiu del propi transportista.



Utilització de la rampa i qualsevol altre element del camió exclusivament pel
transportista (només el transportista accedeix a l'interior del camió).



En cas que el transport del material s'efectuï amb un vehicle sense rampa que
obligui a la càrrega manual del material, aquesta càrrega l'efectuarà un sol
treballador, excepte si l'article requereix de la col·laboració de dues persones, cas
en el qual hauran d'anar perfectament equipades i respectar en la mesura del
possible la distància de seguretat.

4. DESCÀRREGA MATERIAL


Definir amb l'ajuntament la ubicació exacta de l’aparcament del camió i mantenir
l'espai delimitat prèviament a la descàrrega.



Només un treballador de federació coordinarà la descàrrega amb el transportista,
la resta de muntadors es limitaran a desplaçar el material a la ubicació
corresponent, excepte si l'article requereix la col·laboració de dues persones, cas
en el qual hauran d'anar perfectament equipades i respectar en la mesura del
possible la distància de seguretat.



Només un treballador de federació manipula el material de cada palet (retira
precinte, desinfecta el material precintat (esprai), prepara el material i estableix
l'ordre de transport del material per part dels muntadors).
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La retirada del material per part dels muntadors per al seu trasllat a la ubicació
definitiva a la platja es realitzarà per torns, de manera que no coincidiran dos
muntadors retirant el material alhora.



S'utilitzarà el menor nombre de muntadors possible per al desplaçament del
material.



En cas que el transport del material s'efectuï amb un vehicle sense rampa que
obligui a la càrrega manual del material, aquesta descàrrega l'efectuarà un sol
treballador, excepte si l'article requereix la col·laboració de dues persones, cas en
el qual hauran d'anar perfectament equipades i respectar en la mesura del
possible la distància de seguretat.

5. TRACTE AMB PROVEÏDORS.
 Per a qualsevol recollida de material (aigua, refrescos, material d'activació marca),
els protocols de descàrrega s'ajustaran al punt anterior (descàrrega).


La justificació de la recepció del material, es gestionarà per via telemàtica.

6. MUNTATGE
 Respecte del timing de muntatge.
 Els grups de treball s'establiran, en la mesura del possible, de manera que la
cooperació entre els treballadors es limitarà als companys del grup al qual
pertanyen (dos grups formats entre muntadors i personal de FCVB), i respectant
la distància de seguretat mínima de 1,5 metres.


Timing (arxiu annex 1).

7. DESENVOLUPAMENT
7.1.

Pistes.
o Revisió de línies.
 Un responsable del grup d’àrbitres revisarà, prèviament a l’habilitació de
les pistes per a l'inici de l'escalfament, l'estat de les línies. En cas que es
requereixi variació, avisarà a dos muntadors perquè realitzin l'ajust
necessari.
o Revisió de l’alçada de la xarxa.
 Hi haurà un muntador responsable, per a cada jornada completa, de la
supervisió de l'estat de les xarxes i de la possible necessitat de variació
d'alçada de la xarxa per canvi de gènere de la competició a disputar en
la pista.
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 Aprofitar cada ajust de la xarxa per a procedir al seu desinfectat.
7.2.

Àrbitres.
o Cenyir-se al protocol de competició i respectar-lo escrupolosament.
o Pilotes i actes
 Cada àrbitre comptarà amb dues pilotes oficials, numerades per pistes, i
haurà de traslladar-les a la pista que li correspongui abans del
començament de la competició.
 En finalitzar el partit, els àrbitres tornaran a la carpa d'organització amb
les dues pilotes corresponents a la seva pista per a procedir a la seva
desinfecció.
 Respecte a les actes, els àrbitres hauran de preparar el seu material
abans de l'inici de la jornada, i respectar el protocol de competició

7.3. Inscripcions
o Les comunicacions definitives sobre el volum d'inscrits a cada prova i el
calendari de competició per a cada fase, s'enviaran de manera telemàtica a
tots els participants.
o S'establiran fórmules per a facilitar que qualsevol consulta es pugui fer de
manera telemàtica.
o Si algun participant requerís traslladar alguna consulta concreta a
l'organització de manera personal haurà de fer-ho proveït de mascareta i
respectant les mesures de seguretat establertes (taulell separador, ordre i
separació entre els participants, i distància de seguretat respecte al
personal de la FCVB).
7.4. Samarretes i tops.
o S'establiran els sistemes necessaris perquè l'elecció de talla, color i número
de top o samarreta, per part del jugador/a es puguin establir mitjançant la
pròpia inscripció al torneig.
o

Durant la recollida del top o samarreta per part del jugador/a s'hauran de
respectar les mesures de seguretat establertes (taulell separador, ordre i
separació entre els participants, i distància de seguretat respecte al
personal de la FCVB).

o El responsable d'organització lliurarà les peces corresponents a cada
participant posant-les sobre el taulell, mai lliurant-la en mà.
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o El jugador en cap concepte podrà retornar la peça, variar la talla, número
o color.
7.5. Begudes i fruita.
o L'organització comptarà amb un responsable, fix per jornada, per a facilitar
la beguda i la fruita als participants.
o

La fruita estarà exposada i separada entre si, sent l'esportista el que ha de
retirar una sola peça del taulell corresponent (lògicament, sense entrar en
contacte amb cap altra fruita exposada).

o El jugador haurà de sol·licitar el tipus de beguda que desitja, i el
responsable d'organització li facilitarà el producte situant-lo damunt del
taulell.
o Es recomanarà als jugadors que cadascun d'ells compti amb el seu propi
recipient (ampolla), per a poder bolcar el líquid en ella.
o S'exigirà l'ús de mascareta als jugadors que sol·licitin beguda o fruita.
7.6. Speaker.
o Comptarà amb un espai exclusiu per al compliment de la seva tasca
d'animació de la prova.
o El material de so serà muntat i utilitzat per ell, en exclusiva.
o Existirà igualment la distància de seguretat amb el públic per mitjà del
taulell i la cinta de separació.
7.7. Consultes organització
o Punt 6.3 inscripcions.
7.8. Protocol
7.8.1. Lliurament de premis




Lliurament del trofeu o/i obsequi per part d'autoritats. S’haurà de
definir amb les pròpies autoritats.
Els esportistes s’ubicaran a la sorra darrera del podi, o estructura
similar, corresponent a la seva classificació final.
S’establirà una solució amb marques a la sorra, respectant els
distancies de seguretat, per poder proposar la foto de família.

7.8.2. Carpa Hormann


Es requerirà confirmació prèvia a la seva utilització per part de la
marca.
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 Noms de les persones que ocuparan la carpa.
 Horari previst d'arribada de les persones.


La carpa quedarà precintada i amb tots els elements desinfectats fins
a l'arribada de les persones que l'ocupin.



La carpa serà desinfectada immediatament després de la seva
desocupació.

7.8.3. Tractament fisioteràpia.


S'exigirà cita prèvia telemàtica.



Carpa delimitada i precintada.



Protocols de sanitat específics del tractament de fisioteràpia.

8. RECOLLIDA I CÀRREGA MATERIAL
 En el desmuntatge, el material s'ha d'acumular de manera que faciliti la preparació
dels palets.


Només un treballador de federació coordinarà la càrrega amb el transportista, la
resta de muntadors es limitaran a desplaçar el material fins a una zona pròxima
al palet corresponent.

 Només un treballador de federació ordena el material de cada palet, desinfecta el
material abans de ser precintat (esprai), precinta i prepara l'ordre en el qual cada
palet ha de ser carregat, tot això, coordinat amb el transportista.
 Utilització de la rampa i qualsevol altre element del camió exclusivament per part
del transportista (només el transportista accedeix a l'interior del camió).
 En cas que el transport del material s'efectuï amb un vehicle sense rampa que
obligui a la càrrega manual del material, aquesta descàrrega l'efectuarà un solo
treballador, excepte si l'article requereix la col·laboració de dues persones, cas en
el qual hauran d'anar perfectament equipades i respectar en la mesura del possible
la distància de seguretat.

9. DESCÀRREGA AL MAGATZEM
 Accés del camió al magatzem (establir ubicació exacta de pàrquing per al camió i
confirmar amb instal·lació).
 Establir ordre de mobilització dels palets en funció del lloc de magatzematge
corresponent.
 Desinfecció dels palets (esprai) posterior a la ubicació en el magatzem.
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 Utilització de l'eina de transport (transpalet o similar) exclusivament per part del
responsable de federació.
 Utilització de la rampa i qualsevol altre element del camió, exclusivament per part
del transportista (només el transportista accedeix a l'interior del camió).
Utilització de l'eina de transport (transpalet) exclusivament per part del responsable de
federació. En cas que el transportista compti amb una altra eina de transport de material,
aquesta serà d'ús exclusiu del propi transportista

10. TV
 S'estableix una coordinació entre protocols.

11. SEGURITAT
 S'estableix una coordinació entre protocols.

12. ACTIVACIÓ (VICHY).
 Serà imprescindible que els treballadors signin una declaració responsable
confirmant un estat de salut que no suposi cap mena de risc per a l'activitat.
 Les persones destinades a repartir els productes oferts pel col·laborador hauran
d’anar equipades amb mascaretes y guants.
 S’hauran de netejar els mans periòdicament.
 Hauran de netejar el producte abans l’inici de l’activació (esprai) i a la finalització
de la mateixa.
 Hauran de netejar el mostrador periòdicament (esprai).
 S’aconsellarà al públic que porti una ampolla pròpia per poder bolcar el producte.
 El producte promocionat no s’entregarà mai en mà, es posarà sobre el mostrador.
 Es disposarà una distancia de seguretat de 1,5 metres, amb el mostrador pel mig,
entre els treballadors i el públic.
 S’establirà una zona d’accés al mostrador y un altra de sortida, perfectament
delimitades i senyalitzades.
 En cas de produir-se una cua per accedir al producte ofert, es disposarà la fórmula
per assegurar la distancia de seguretat de 1,5 metres entre el públic que formi la
cua.
 Les iniciatives de promoció es proposaran, prioritàriament, de manera telemàtica.
 S’evitaran photocalls o articles de visibilitat de la marca, que puguin ser manipulats
pel públic.
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13. ANNEX 1
 Timing MONTATGE

HORA

TASCA

RESPONSABLE

9 – 10

Descàrrega
Mesurar pistes, muntar carpes
cavar 4 forats
Descàrrega
cavar 4 forats
Mesurar pals, fitxar bases, tapar forats (4)
Ordenar material carpes, tirar portàtils
Mesurar pals, fixar bases, tapar forats (4) tirar cables
elèctrics
Estendre material perimetral
omplir neveres
Muntar portàtils (3)
Muntar xarxes fitxes i antenes
Fixar línies xarxes fixes, acabar inflables
Muntar portàtils (3)
menjar
menjar
Photocalls, pancartes (estendre-les), equip música
Material ajuntament (descarregar)
Muntar portàtils (2) tirar margueres
Pop ups
Fixar carpes, col·locar ombrel·les, cadires, taules, cadires
d'àrbitre (2).
Fitxar pancartes pista central
Pop ups
Banderoles, pancartes pistes annexes, tanques

5 muntadors
2 Quim, Jaume
2 muntadors
3 muntadors + 2 organització
2 muntadors
Jaume y Quim
Carlos+ 2 muntadors.
Jaume y Quim

9 – 10
10 – 11
10 – 11
11 – 12
11 – 12
11 – 12
12 - 13
12 – 13
12 – 13
13 – 14
13 – 14
13 – 14
14 – 15
14 – 15
15 – 16
15 – 16
15 – 16
16 - 17
16 - 17
16 – 17
17 – 18
17 -18
17 – 18
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2 muntadors.
Carlos+ 2 muntadors
Carlos + 2 muntadors
Jaume
Quim + 2 muntadors
Carlos + 2 muntadors
Quim + 3 muntadors
Carlos + 2 muntadors
Quim y Jaume
2 muntadors
Carlos + 2 muntadors
2 muntadors
Quim, Jaume
Carlos + 1 muntador
2 muntadors
Jaume, Quim + 1 muntador
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14. ANNEX 2
Format de Competició
Fase prèvia dissabte matí:
Segons nombre d’equips inscrits a la competició, la prèvia disposarà de diferents
formats:
32 equips inscrits a la competició, 24 a la fase prèvia de dissabte: 6 grups de 4, el primer
de cada grup classifica per la fase Vichy Catalan Vòlei Tour de dissabte tarda. Els segons
de cada grup es dividiran en dos triangulars, el vencedor de cada triangular disputarà
també la fase de tarda del Vichy Catalan Vòlei Tour.
Entre 26 i 31 Equips inscrits a la competició, de 18 a 23 a la fase prèvia de dissabte: Es
formaran sis grups, els primers de cada grup jugaran la fase Vichy Catalan Vòlei Tour de
dissabte tarda. Sis equips tindran accés a dos triangulars per disputar les dues places
vacants a la fase de la tarda. En el cas de grups de 4 els segons classificats tindrà accés
directe al triangular, en el cas de grups de tres, tant segon com tercer tindran un partit
premi per accedir al triangular. Es recorda que la competició garantirà un mínim de tres
partits oficials dins la fase prèvia de dissabte matí.
24 o 25 Equips inscrits a la competició, 16 (o 17) a la fase prèvia de dissabte: 4 grups,
els dos primers de cada grup jugaran la fase Vichy Catalan Vòlei Tour de dissabte tarda.
Tots aquells equips que no accedeixin al quadre principal el dissabte a la tarda,
disputaran una lliga de plata anomenada “Vichy plus”, on es competirà en una fase de
grups inicialment i eliminatòries directes fins a determinar els campions i sots campions
d’aquesta lliga. Per poder disputar aquesta competició és necessari confirmar.
A efectes de rànquing general català i punts ocuparan la plaça 17 i 18 de la classificació
final de la prova disputada.
FASE DISSABTE TARDA
Fase final dissabte tarda/diumenge matí:
16 parelles en total, de les quals 8 són directament classificades per rànquing en aquesta
fase i les 8 restants vénen de la fase prèvia del dissabte al matí.
S’establirà una competició per grups de 4 equips en el que s’enfrontaran:



Seed #1 del grup vs seed #4 del grup
Seed #2 del grup vs seed#3 del grup
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Els guanyadors d’aquests enfrontaments disputaran un partit per una plaça directa a ¼
de final de diumenge al matí.
Els perdedors d’aquests enfrontaments disputaran un partit per una plaça a 1/8.
El perdedor del partit de guanyadors també tindrà plaça a 1/8 de finals que es realitzaran
dissabte tarda al finalitzar la fase de grups. Un cop finalitzada la fase de grups tots els
partits es jugaran al millor de tres sets, en format d’eliminatòria directa fins a decidir el
campió de la competició.
Tots els partits de la fase de grups es disputaran a 1 set a 21 punts, mentre que els
partits de les eliminatòries al millor de 3 sets.

11

