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1. Protocol actualitzat Pitch and Putt
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2. Protocol actualitzat competicions Pitch and Putt

3. Declaració Responsable
Per a participar a qualsevol competició de Pitch and Putt cal seguir un procés d’inscripció
que assegura el registre i traçabilitat dels participants i aquests estan obligats a marcat
indicant número de llicència i clau d’accés personalitzada, la declaració responsable
següent:
Tot jugador inscrit a una competició declara responsablement que en els darrers 14 dies
no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu,
no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb
persones infectades. Els 14 dies es tindran en compte respecte al dia d’inscripció i
respecte al dia de competició. Sense aquesta declaració responsable, el jugador no podrà
inscriure’s i per tant no podrà competir.
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4. Detall Protocol Pitch and Putt
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Recomanacions per jugar:
1.

Caldrà fer una reserva electrònica o telefònica prèviament i s’establirà l’horari de
sortida i de la zona de pràctiques. El pagament es recomana que es faci amb
targeta de crèdit, transferència o pagament per mòbil.

2.

Els jugadors han d’arribar al tee de sortida dins dels 10 minuts abans de la seva
hora d’inici reservada sense que s’acumuli al tee de l’1 més d’1 partit.

3.

A cada forat jugarà un partit amb un màxim de 4 jugadors que respectaran
sempre la distància de seguretat de 2 metres.

4.

Per assegurar la distància entre partits, un partit no podrà abandonar el green fins
que el de davant hagi abandonat el tee.

5.

Els jugador han de netejar la bola i el màstil de la bandera després de cada forat.
Es recomana que cada jugador porti un drap humitejat amb gel hidroalcohòlic per
a fer la neteja de la bola i la bandera en acabar cada forat.

6.

El material de lloguer del camp es desinfectarà abans de l’entrega en préstec al
jugador.

7.

El camp hauria de disposar d’una persona que faci de marshall (s) per controlar
que els jugadors respectin correctament els procediments de seguretat.

8.

El camp guardarà un registre dels jugadors amb nom, cognoms, dia, hora de joc i
forma de contacte.

Altres suggeriments pràctics.
1.

Les instal·lacions interiors com recepció i botiga poden estar tancades, però si es
mantenen obertes caldrà tenir mampara d’atenció al públic, mascaretes i
l’obligació per part dels jugadors que accedeixin d’utilitzar mascareta i respectar
els torns unipersonals. Les portes de les instal·lacions obertes al públic estaran
sempre obertes. De forma general els vestidors estaran tancats. Si el camp
decideix obrir-los cal que segueixi la normativa vigent.

2.

Es col·locaran dispensadors amb productes desinfectants abans del tee del forat 1.

3.

Els lavabos estaran oberts per casos de total necessitat. Cal que hi hagi una
neteja periòdica i els lavabos disposin de gel hidroalcohòlic, paper i paperera .Es
recomanarà als jugadors la neteja de mans abans i després d’utilitzar el servei.
Els WC i lavabos es desinfectaran el més sovint possible .Totes les portes que el
jugador es trobi abans del lavabo cal que estiguin obertes i cal delimitar el
recorregut per evitar que el jugador accedeixi a altres espais del club quan
aquests estiguin tancats.
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4.

Les taules, cadires, servei de bar, restauració i de vending es regiran per la seva
pròpia normativa i cal delimitar-ho amb cinta si aquests serveis es troben tancats.

5.

Les classes cal que siguin individuals o en grups i segueixin totes les normes que
aquí es descriuen, especialment la de distància de 2m i no compartir material. Els
grups d’entrenament estables es consideraran grup bombolla.

6.

Els pals de préstec hauran de ser desinfectats després de ser utilitzats i abans de
donar-se en préstec

7.

L’aire comprimit per a netejar sabates quedarà tancat

8.

La zona de pràctiques
En el Driving Range:


La màquina expenedora de boles tindrà un sistema de neteja i desinfecció de
boles o del contrari estarà tancada i el club facilitarà les boles en cistells a
recepció. Prèviament les boles i cistells hauran estat netejats.



Recollir les boles com a màxim una vegada al final del dia per assegurar el
màxim d’hores de sol a les boles.



Sempre hi haurà 2 metres de distància entre jugadors, excepte si són
persones que visquin al mateix domicili

En el Putting Green:


No hi haurà banderes



Es recomana esponges elevadores a cada forat o pujar les caçoletes dels forats
evitant que la bola pugui ser embocada.



Sempre cal respectar la distància de 2m entre jugadors

Directrius per als jugadors:
1.

El jugador coneixerà aquestes directrius abans de confirmar la reserva de sortida.
El no acompliment d’aquestes normes significarà l’expulsió del jugador de la
instal·lació.

2.

Si el jugador té símptomes o ha estat en contacte amb algú que en té, no pot
anar al camp, cal que es quedi a casa.

3.

Mantingueu la distància amb els empleats i ajudants dels clubs i respecteu les
seves instruccions.

4.

Cal arribar al camp 10 minuts abans del horari de sortida.

5.

Respecteu la distància social de mínima de 2 metres respecte a altres jugadors.
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6.

Assegureu-vos que mai hi hagi cua. No perdeu forat. Si perdeu forat agafeu la
bola i aneu al forat següent, sense jugar. Mantingueu el mateix ritme de joc que
la resta de grups. Sempre cal mantenir la mateixa distància amb el grup del
davant i del darrera.

7.

No ha d’haver contacte físic amb altres jugadors ni amb el material dels altres
jugadors: les seves boles, pals, bosses, marcador, tarja etc... No donar la mà
després de jugar.

8.

Es recomana no utilitzar targes per apuntar els resultats. Podeu fer servir l’APP del
Pitch&Cat i apuntar els resultats al mòbil

9.

Seguiu les directrius i instruccions generals de les administracions sanitàries i
governs

5. Detall Protocol Competicions Pitch and Putt
Seran d’aplicació de forma general a la pràctica esportiva totes les normes publicades
que en cas de competicions tindran aquestes normes afegides com a protocol per a
competicions de Pitch and Putt:
1. Es jugaran preferiblement modalitats on no es comparteixi bola, i per tant
individual o fourball. En cas de jugar altres modalitats, es permetrà el canvi de
bola durant el joc de forma que s’eviti el contacte amb la bola de l’altre jugador
de la parella de joc.
2. No es pot compartir material entre jugadors (bossa, pals, boles, arreglapiques,
etc...)
3. Es recomana utilitzar la targeta virtual de l’aplicació mòbil de Pitch&Cat. Al
apuntar-se a una competició el camp generarà la targeta de joc que quedarà
preparada al dispositiu del jugador sempre que aquest el tingui configurat amb les
seves dades de jugador. En cas de preferir la targeta clàssica en paper, per evitar
cap tipus de manipulació abans de la seva utilització, la targeta estarà en blanc i
serà el jugador qui apunti les seves dades i les relatives a l’horari de sortida. Un
únic jugador pot portar una o varies targetes virtuals, en aquest cas per evitar
tocar o manipular el dispositiu mòbil d’un altra jugador, el jugador que està
apuntant indicarà amb una X la conformitat de la resta de jugadors.
4. Les sortides a les competicions es recomana que siguin consecutives pel tee de l’1
per evitar aglomeracions de jugadors. Això comportarà que es pugui demanar al
jugador una franja horària de preferència de joc per fer coincidir jugadors d’un
nivell semblant. En cas de sortides simultànies cal respectar en tot moment la
distància de 2 metres entre jugadors. Els jugadors caldrà que portin posada la
mascareta a l’instal·lació quan no estiguin jugant el recorregut entre el forat 1 i el
18.
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5. Es consideraran totes les obstruccions del camp com a obstruccions inamovibles i
el jugador podrà alleujar-se sense penalitat excepte quan una bola està en una
àrea de penalitat o per alleujar-se d’un element que està fora límits o serveix per
delimitar-ho.
6. Tot jugador inscrit a una competició declara responsablement que en els darrers
14 dies no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver
estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut
contacte estret amb persones infectades. Els 14 dies es tindran en compte
respecte al dia d’inscripció i respecte al dia de competició. Sense aquesta
declaració responsable, el jugador no podrà inscriure’s i per tant no podrà
competir.

6. Mesures complementàries
En relació al treballadors de les instal·lacions de Pitch and Putt, s’especifiquen a
continuació les mesures necessàries a contemplar:
Abans d’iniciar l’activitat
 En cas d’emprar roba específica o uniforme, arribarà al lloc de l’activitat amb
aquesta ja posada en la mesura que sigui possible.
 Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir
COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el
període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà
d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat
a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al
de la signatura del document.
 Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.
 Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal
pròpia.
 Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a
l’activitat.
Durant l’activitat




Mantindrà la distància de seguretat.
Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal
pròpia.
Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

Després de l’activitat




Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.
Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal
pròpia.
Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.
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En relació al públic assistent a les competicions de Pitch and Putt, aquest no és
habitual, i quan hi ha, sempre és en un nombre molt poc significatiu, però encara així
s’especifiquen a continuació les mesures necessàries a contemplar:
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Abans d’iniciar l’activitat
 Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir
COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període
de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar
que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en
risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la
signatura del document.
 Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat
 Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.
 Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal
pròpia.
 Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a
l’activitat.
Durant l’activitat
 Mantindrà la distància de seguretat.
 Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal
pròpia.
 Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

7. Circular Nomenament Responsable Instal·lació
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