
 

 

 

 

 

FCB, 5 de novembre de 2020 

 

 

NORMATIVA COVID 

 

Indiquem 3 possibilitats: 

1.- Normalitat absoluta: Aquesta normativa no es tindrà en conte. 

2.- Estat d’alarma / confinament:  Tot parat fins canvi a nova normalitat. 

3.- Nova normalitat: Conviure amb el COVID, obliga a utilitzar uns protocols 

que s’hauran de complir els quals ja tenen tots els clubs, així com els que 

vagin sortint i publicant durant la pandèmia. 

Si es detecta un cas de COVID en un club, que fem?.  Dependrà de si el club 

ha de tancar o continua obert. 

A nivell lligues si un jugador està en quarantena (actualment 10 dies) i el 

club està obert l’equip haurà de jugar sense el jugador infectat.  Els equips 

son mes de 4 persones, com mínim 6. Només es podrà ajornar si els 

infectats son tants que no poden formar l’equip. 

Si es el club el que està tancat per COVID però te jugadors disponibles, el 

partir es farà a casa del contrari, fen un canvi d’ordre de partits.  Si passes 

durant la segona volta, es tornaria a jugar a casa del contrari. 

Si no te jugadors disponibles (mínim 3 en quarantena a la vegada), el partit 

s’ajornarà tenint 2 mesos per fer-lo a partir de l’obertura del club. Seran els 

clubs, NO LA FEDERACIO, que es posaran d’acord en les dates i ho 

comunicaran a la FCB. Si passat 2 mesos no s’ha jugat, la FCB donarà data 

d’obligat compliment. Si no es juga es donarà per perdut a l’equip no 

presentat. 

 

 



 

 

 

 

 

Si es dona el cas que son els dos clubs que s’han d’enfrontar els que estan 

tancats per COVID i no tenen jugadors disponibles (veure punt anterior) el 

partir s’ajornarà tenint 2 mesos per fer-lo a partir de l’obertura del club. 

Seran els clubs, NO LA FEDERACIÓ, que es posaran d’acord en les dates i ho 

comunicaran a la FCB.  Si passat 2 mesos no s’ha jugat, la FCB donarà data 

d’obligat compliment.  Si no es juga es donarà per perdut a l’equip o equips 

no presentats. 

Si estan tancats però els 2 clubs tenen prous jugadors per fer el partit, els 

implicats hauran de buscar una seu neutral on els deixin jugar.  Seran els 

clubs, NO LA FEDERACIÓ, que es posaran d’acord en les dates i ho 

comunicaran a la FCB. Si passat 2 mesos no s’ha jugat, la FCB donarà data 

d’obligat compliment.  Si no es juga es donarà per perdut a l’equip o equips 

no presentats. 

Demanem comprensió als clubs que rebin sol·licituds d’altres clubs per 

jugar a casa seva, intentant facilitar les coses al màxim. 

Utilitzar les instal·lacions d’altres normalment te un preu. La FCB veu be si 

el club que ha de deixar les seves instal·lacions demana un import econòmic 

als altres clubs, a títol merament informatiu uns 40€ per sessió (20€ per 

club). El càlcul: 5€/h*4h*2 taules = 40€. Òbviament es pot cedir les 

instal·lacions gratis, qui ho decideix es el club que rep els altres clubs. 
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          Presidente FCB 

 

 


