Associació de Quidditch de Catalunya
Secretaria
Protocol de joc duran la pandèmia del COVID-19

1. Material general de camp
●
●
●
●
●
●

Desinfecció dels elements de joc comuns (escombres, pilotes, cèrcols) després de
cada partit.
Cada jugador disposarà d’una escombra personal durant cada partit. No hi haurà
canvis d’escombra durant els partits pero si entre partits.
Els elements arbitrals (cadires, taula anotador...) es desinfectaran cada vegada que
hi hagi rotació d'àrbitres.
Els xiulets i targetes en cas de no ser plastificades seran personals. No es permetrà
un ús compartit encara que es desinfectin.
Es recomana l’entrada i sortida al camp amb mascareta.
Els assistents mentre no duguin a terme feines d’esforç físic (taules, gols,
entrenadors, cos tècnic…) hauran de dur mascareta.

2. Mesures específiques dels partits
●
●

●
●
●
●
●

●

Un entrenador no podrà participar en l'escalfament. Només els jugadors/es podran
escalfar al camp.
No se signarà l'acta del partit, ni abans ni després d'aquest, serà l'àrbitre qui, en
presència dels dos capitans comunicarà el resultat final i les observacions de l'acta a
aquests. Aquesta comunicació es realitzarà amb separació de dos metres entre
àrbitre i capitans, així com dels capitans entre ells.
S'eliminen tots els contactes físics que no siguin conseqüència del joc, incloent-hi les
salutacions prèvies i posteriors als partits.
Els jugadors només podran adreçar-se a l'àrbitre durant l'encontre respectant la
distància de seguretat.
El material esportiu dels jugadors (ampolles, menjar, etc.) serà individual i no pot ser
compartit.
No es permetrà abandonar el camp per buscar cap mena de material, incloent aigua,
a l'organització. El material s'ha d'aconseguir prèviament al partit.
Els àrbitres hauran, no només, de complir amb els protocols establerts sinó també
seran els responsables de fer-los complir, rebent instruccions precises per part de
l’AQC dels graus de sanció de les actituds incorrectes.
Al camp hi haurà disponible gel hidroalcohòlic, regulat per l’àrbitre, d'ús obligatori
prèviament i posteriorment de cada encontre per tots els participants.

●

●

Sempre es disposarà d'una pilota de recanvi a cada camp per si fos necessari
reemplaçar la pilota de partit en cas que aquesta sigui manipulada per algú fora del
control de la competició.
Qualsevol membre al camp (àrbitres, membre d'organització, comitè tècnic) haurà de
complir els protocols generals de l'organització per poder entrar al camp.

