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PROTOCOL 
3ª PROVA DE PATINATGE DEL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF 

Data: 23 de Maig de 2021 

 

Aquest protocol ha estat acordat des del club PATINATGE ARTISTIC SITGES amb l’Ajuntament 

de Sitges, i el Consell Esportiu del Garraf, i és obligatori respectar-ho durant el transcurs de la 

competició. 
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ACCÉSSOS: 

• Entrada de públic 

• Sortida de públic 

• Entrada dels Patinadors i Tècnics 

• Sortida dels Patinadors i Tècnics 

• ZONA ESCALFAMENT: zona habilitada per a escalfament dels esportistes 

 

 

  



 

PATINATGE ARTISTIC SITGES. NIF G60192945. 
Pavelló Pins Vens, C/ Vidal i Barraquer, S/N 08870 SITGES. 

E-mail: passitges@gmail.com. 
Entitat Registrada amb el número 07268 del Consell Català d’Esports de la Generalitat i 

Associada a la Federació Catalana de Patinatge. 

COMPETICIÓ 
La competició es durà a terme amb la presencia de públic, dos acompanyants per participant. 

Els acompanyants accediran directament a les grades per grups de competició, i sortiran 

directament un cop acabat la competició del grup al que acompanyen. No romandrà cap 

acompanyant a la grada un cop hagi acabat el grup que competeix. 

Els esportistes hauran d’arribar a les instal·lacions a l’hora indicada. L’accés de cada grup es 

farà amb el número d’esportistes establerts per el Consell Esportiu del Garraf en cada grup de 

competició. 

No hi haurà comunicació amb el jurat de la competició. 

Una vegada els esportistes hagin finalitzat el seu programa i siguin avaluats, marxaran de la 

instal·lació sense tenir contacte amb cap altre grup ni esportista que no hagi format part del 

seu grup d’actuació. 

INSTAL·LACIÓ 
Els VESTIDORS romandran tancats i cal arribar a la instal·lació amb la roba adequada per a 

realitzar l’activitat esportiva. 

Els esportistes es posaran els patins a la zona amb seients habilitats, garantint les distàncies de 

seguretat i la separació amb l’altre grup que hi serà a pista. 

No es permet l’accés a les grades. 

No hi haurà servei de bar, pel que recomanem que cada patinador es porti la seva pròpia 

aigua. 
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S’habilitaran dues zones per posar patins i accedir a pista de forma separada per cada grup, 

per evitar els creuaments entre els mateixos. 
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MESURES DE SEGURETAT 
S’efectuarà CONTROL de temperatura a l’entrada i es denegarà l’accés si el registre indica un 

valor igual o superior a 37’5 ºC. 

Es realitzarà REGISTRE PER LA TRAÇABILITAT de participants en activitats esportives 

(voluntariat, jutges, calculadors, federatius, col·laboradors, tècnics, esportistes, public….). 

És obligatori l’ús de la MASCARETA en tot moment, a excepció del moment de realitzar 

l’activitat esportiva. 

Es facilitarà la HIGIENE i RENTAT de MANS a l’accés i sortida amb solució hidroalcohòlica. 

Es desinfectaran després de cada ús els seients de pista destinats als esportistes i tècnics. 

És responsabilitat i obligació informar si algun dels participants es realitza una prova i/o test i 

dóna positiu, per poder actuar en conseqüència amb el grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les vostres dades 

s’inclouen en el fitxer (MODEL BÀSIC DE REGISTRE PER LA TRAÇABILITAT DE PARTICIPANTS EN ACT. ESPORTIVA, el 

responsable del qual és el PA SITGES. Les vostres dades són tractades amb l’única finalitat de registrar la traçabilitat 

de participants en entrenaments, competicions, etc. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, 

modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a pasitges@gmail.com. 

 


