NOTA INFORMATIVA Nº1
LLIGA COMARCAL FUTBOL-7 (2020-2021)

NOVETATS INICI TEMPORADA
Com ja us hem intentat anar informant la voluntat de l’organització de la LLIGA
COMARCAL FUTBOL-7 és poder desenvolupar la competició d’aquesta temporada 20/21
seguint totes les indicacions i recomanacions de les autoritats sanitàries , els responsables
de les instal·lacions esportives i el protocol aprovat per la UCEC amb el vist i plau de la
SGEAF.
Les novetats més destacades per aquesta temporada son:
•
•
•
•
•
•
•

Davant la prohibició de realitzar reunions amb més de 6 persones queda
ajornada la trobada del proper dilluns (05.10.20)
Tant aviat com sigui possible convocar reunions o trobades amb menys
restriccions de públic es portarà a terme el lliurament de guardons de la Temp.
19/20
Data prevista inici competició: 19-10-20 (1a Divisió) / 20-10-20 (2a Divisió A) /
21-10-20 (Segona Divisió B)
Horaris: 22:15 (Annex) i 22:30 (Estadi)
Fins nou avís no es podrà fer us dels vestidors ni de les dutxes.
Fins nou avis no està permès l’accés de públic a les instal·lacions. Només
podran accedir a les instal·lacions els jugadors, entrenadors i delegats que
disposin de la seva corresponent fitxa.
La competició començarà amb un sistema d’enfrontament de partits d’anada i
tornada amb una setmana posterior de descans per tots els equips.

Exemple:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
•
•
•
•
•
•

Setmana 1 Partits Jornada 1
Setmana 2 Partits Jornada 10
Setmana 3 (Descans)
Setmana 4 Partits Jornada 2
Setmana 5 Partits Jornada 11
Setmana 6 (Descans)
Aquesta mesura garanteix que en el cas d’un positiu de COVID 19 entre els
jugadors, entrenadors o delegats d’un equip només es veurien obligats a
mantenir el possible període de quarantena els membres de dos conjunts.
En el supòsit de retornar a una situació de normalitat la competició
reprendria l’ordre del calendari de la competició.
La competició de COPA es disputarà al finalitzar la LLIGA amb el format d’una
fase inicial de grups i una de posterior en format eliminatòries.
Estem treballant per que la tramitació del CARNET D’ESPORTISTA es pugui fer
telemàticament.
Tot i així ja podeu anar introduint els vostres jugadors al ZENIT i nosaltres
validarem les fitxes així que tinguem constància que han pagat l’assegurança.
Els divendres a les 12:00 hores finalitzarà el termini per inscriure jugadors per
la propera jornada.
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L’organització obsequiarà a tots els equips amb una segona pilota que es
lliurarà desprès de la disputa de les 10 primeres jornades de competició.
Aquells equips que tinguin interès en mantenir una reunió amb l’organització
caldria que ho comuniquessin a l’adreça sergi@cegarraf.cat per tal de cercar
l’opció més adequada.
Per complir amb allò que contempla el Protocol de Represa de la Unió de
Consells Esportius de Catalunya el responsable de cada equip haurà de omplir i
signar una Declaració Responsable on es recullen les mesures a seguir per la
prevenció del COVID 19 entre els participants a la competició.
Aquest document, junt amb l’enllaç on consultar el Protocol de Represa de la
Unió de Consells Esportius de Catalunya, us el farem arribar via e.mail en els
propers dies.

Consell Esportiu del Garraf, 1 d’octubre de 2020

