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PROTOCOL PER A LA INCORPORACIÓ A LES COMPETICIONS DE 

VOLEIBOL I VOLEIBOL DE PLATJA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
EN APLICACIÓ DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT ENFRONT DE LA 

PANDÈMIA DEL COVID-19 
 
 

1. OBJECTIUS 
 

- Facilitar la incorporació a la competició en condicions de seguretat enfront de l'amenaça del virus 
COVID-19. 

- Informar i formar bàsicament a jugadors, entrenadors i oficials, àrbitres, col·laboradors i 
organitzadors en les estratègies de protecció i prevenció enfront del coronavirus. 

- Establir normes i recomanacions fonamentals per al bon ús d'instal·lacions i materials, així com 
per a l'adequat desenvolupament de la competició en les modalitats oficials de la *FVBCV. 
 
 

2.  FUNDAMENTS 
 

- Reial decret 555/2020, de 5 de juny d'última pròrroga de l'estat d'alarma que disposa el final 
d'aquest el dia 21 de juny de 2020, estableix que l'autoritat competent delegada per a l'adopció, 
supressió, modulació i execució de mesures corresponents a la fase III del Pla de desescalada serà, en 
exercici de les seues competències, exclusivament qui ostente la presidència de la comunitat 
autònoma. 

- Una vegada superades les fases prèvies establides per l'Estat, per a la desescalada de l'afectació 
per la pandèmia del COVID-19, correspon a la Generalitat Valenciana establir les normes d'obligat 
compliment per a la pràctica de l'activitat física i l'esport en tot el territori de la Comunitat Valenciana.. 

 

- Acord del Consell de la Generalitat de 19 de juny de 2020 sobre mesures preventives enfront 
del COVID-19. 

- Resolució de data 26 de juny de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
d'adopció de mesures addicionals complementàries de prevenció i protecció en matèria d'activitat 
esportiva, en aplicació de l'Acord de 19 de juny, del Consell enfront del COVID-19, estableix en el 
punt 3, b), referit a les competicions de les federacions d'àmbit autonòmic que ¨les federacions hauran 

de disposar d'un protocol públic de desenvolupament de la competició que garantisca el seguiment 

de les mesures de seguretat i higiene referides per a la prevenció de la COVID-19¨. 

 
  



FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

P r o t o c o l  i n c o r p o r a c i ó                         3 
 

 

3. AFECTACIÓ 
 

3.1.- Esportistes, entrenadors, oficials, col·laboradors, àrbitres, i organitzadors, en qualsevol 
competició pròpia de la FVBCV. 

 

3.2.- Titulars de les instal·lacions i espais esportius on se celebren competicions organitzades per 
la FVBCV. 

3.3.- Público, autoritats i altre personal assistent a les competicions. 
 
 

4. PROTOCOL D’APLICACIÓ 
 

Tots els participants (esportistes, entrenadors, auxiliars, directius, àrbitres, personal d'organització, 
voluntaris, públic, etc.) seran responsables de no estar infectats per coronavirus quan participen en les 
competicions de voleibol i vóley platja de la FVBCV, per la qual cosa hauran de prendre les mesures 
oportunes i al seu abast (test, mesurament de temperatura, etc.) per a la detecció anticipada. En cas de 
patir els efectes de la COVID-19 o mostrar símptomes d'aquesta, hauran d'abstindre's de participar en 
aquestes. 

4.1.- Aquest protocol està destinat a proporcionar indicacions generals i accions per a la represa 
de la pràctica i competició del voleibol i vóley platja després de l'aturada per l'emergència del COVID-
19 i estarà subjecte a possibles revisions i canvis indicats per les autoritats competents. 

4.2.- Les indicacions i normes són de caràcter temporal, estrictament relacionades amb 
l'emergència esmentada, i en garantia del compliment de les mesures de seguretat i higiene establides 
per la normativa corresponent. 

 

4.3.- Els titulars o gestors de cada instal·lació esportiva on es realitzen aquestes activitats i 
competicions podran, quan ho consideren necessari, preveure mesures addicionals però que, en 
qualsevol cas, complisquen amb els requisits mínims definits per les bases d'aquest Protocol. 

 

4.4.- Abans que esportistes s'és ciutadà, per tant, l'aplicació de les mesures contra el contagi és 
d'obligat compliment (manteniment de la distància social, mesures de seguretat i protecció), tant abans, 
durant i després de la competició. 

 

4.5.- Totes les estipulacions del present protocol seran supletòries de les Normes Generals de 
Competició de la FVBCV per a voleibol i vóley platja 
 

5. PROTOCOL OPERACIONAL 
 

5.1. Instalacions I espais ESPORTIUS 
 

 5.1.1.- Amb caràcter previ a l'obertura de la instal·lació, es procedirà a la neteja i desinfecció 
d'aquesta, concorde al que s'estableix en els diferents protocols sanitaris. 
 5.1.2.- El titular o el gestor designarà un supervisor encarregat de vigilar i fer complir les 
mesures de neteja i desinfecció, així com els protocols establits. 
  



FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

P r o t o c o l  i n c o r p o r a c i ó                         4 
 

 

 5.1.3.- La instal·lació proporcionarà, en cas de ser necessari, les indicacions necessàries per a 
dirigir els accessos i permetre als usuaris moure's de manera segura en les direccions guiades, a fi 
d'evitar la trobada entre els esportistes i tècnics de diferents equips, organitzadors, públic i autoritats 
que entren i isquen. 
 5.1.4.- L'accés a la instal·lació es limitarà als integrants que estiguen inscrits pels clubs i al 
personal autoritzat per aquests, procurant evitar aglomeracions en les zones d'ús comú (condícies, 
accessos, etc.). Quan les dimensions d'alguna zona comuna siguen reduïdes, s'haurà de fer un ús 
individual d'aquestes zones. 
 5.1.5.- S'informarà a tots els clubs de les normes d'ús i funcionament, abans de l'entrada a la 
instal·lació assegurant-se d'una correcta difusió, així com la publicació d'aquestes en un lloc visible 
en el qual s'indicarà que no s'ha d'acudir a la instal·lació si s'ha estat en contacte amb algú amb COVID-
19 en els últims 14 dies i/o té febre o algun tipus de simptomatologia relativa a aquest. 
 5.1.6.- Es proveirà en l'entrada a la instal·lació de gel hidro-alcohòlic, informant de 
l'obligatorietat de la higiene de mans previ accés a les instal·lacions esportives. En l'espai que es 
determine, gel desinfectant hidro-alcohòlic, desinfectant d'ús quotidià i/o alcohol 70é així com sabó 
de mans on corresponga. 
 5.1.7.- Es realitzarà almenys una neteja per torn (matí i vesprada) de la instal·lació, amb 
productes desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels 
desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats 
pel Ministeri de Sanitat, prestant especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte 
més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, i altres elements de 
similars característiques. De la mateixa manera que es realitzarà una eliminació exhaustiva de tots els 
residus que es puguen generar. 
 

5.1.8.- Es procedirà a la neteja i desinfecció de les condícies, com a mínim, sis vegades al dia, 
sent una de les mateixes en finalitzar el dia. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips 
de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans. 

 

 5.1.9.- Establiment de senyalística específica sobre normes i llocs de desinfecció, així com 
recorreguts d'entrada i eixida de les pistes i de la pròpia instal·lació, diferenciats, per a evitar 
l'aglomeració de participants 
 

5.2. Pistes i zones de joc 
 

 5.2.1.- En les pistes i zones de competició hi haurà sempre disponibles: 
  Dispensadore de gel hidro-alcohòlic. 
  Esprai de dissolució desinfectant per a equipaments i materials. 
  Màscaretes quirúrgiques d'un sol ús. 
  Guants d’un sol ús. 
 Papereres amb tapa i pedal, selectives de residus. 

 

5.2.2.- S'establirà el temps necessari entre cada partit i/o entrenament per a permetre el trànsit 
d'usuaris amb la distància de seguretat recomanada. Els equips que no estiguen jugant, romandran en 
la graderia amb les distàncies de seguretat oportunes.  



FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

P r o t o c o l  i n c o r p o r a c i ó                         5 
 

  

 5.2.3.- La pista o zona de joc haurà de comptar amb un perímetre de seguretat per a evitar 
l'accés de persones no autoritzades, delimitant clarament els espais destinats a jugadors, àrbitres, 
organització i voluntaris. 
 

 5.2.4.- En les banquetes o cadires es garantirà la distància de 1,5 metres entre els seus 
ocupants. 
 

 5.2.5.- La taula d'anotació estarà separada almenys 3 metres de la zona de suplents i 
entrenadors garantint una distància de 1,5 metres entre els seus ocupants. 
 

 5.2.6.- En cada pista de joc hi haurà almenys la pilota o pilotes de joc i els corresponents de 
reserva per a facilitar la neteja i desinfecció d'aquests durant la competició. 
 

 5.2.7.- Tot el material i equipament propi de la competició serà netejat i desinfectat entre 
partits. 
 

5.3. Previ i posterior a les competicions 
 

5.3.1.- Amb caràcter previ a la competició esportiva, i a la finalització d'aquesta, l'esportista 
ha de netejar-se les mans amb gel desinfectant hidro-alcohòlico, desinfectant d'ús quotidià o rentada 
de mans amb aigua i sabó. 

5.3.2.- Hauran de netejar-se i desinfectar-se pals, bandes, varetes i altres elements propis de 
la trobada. 

5.3.3.- Es canviaran les pilotes de joc per altres desinfectades. 
 

5.3.4.- La taula i cadires d'anotació, així com la cadira arbitral es netejaran i desinfectaran 
després de cada canvi dels seus ocupants. 

 

 5.3.5.- Es recomana l'ús de màscara en els espais o zones comunes, devent en tot cas mantindre 
la distància de seguretat interpersonal (1,5 metres). 
 

 5.3.6.- L'usuari no haurà d'acudir a la instal·lació si ha estat en contacte amb algú contagiat 
amb COVID-19 en els últims 14 dies i/o té febre o algun tipus de simptomatologia relativa a aquest. 
 

 5.3.7.- Els estris personals com a motxilles, bosses, ... es depositaran en els vestuaris o zones 
habilitades per a aquests, havent-se de garantir la seua manipulació exclusivament pels seus 
propietaris. 
 5.3.8.- L'accés a la pista o zona de joc des dels vestuaris, així com el retorn després de la 
competició, es farà per torns i dirigits per l'entrenador o delegat de l'equip pels recorreguts establits, 
qui vetlarà pel compliment d'aquest protocol en col·laboració amb el coordinador responsable de la 
instal·lació. En cap cas es permetrà l'accés a la pista de persones o equips fins que els integrants de 
partits previs no s'hagen evacuat. 
 

 5.3.9.- Si hi haguera servei mèdic o de fisioteràpia previst per l'organització es realitzarà en 
les condicions d'higiene i seguretat que establisquen les autoritats sanitàries. 
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5.4.  Durant la competició 
   

5.4.1.- En la pista de joc només podran romandre els esportistes i entrenador dels equips 
participants, àrbitres, anotadors i resta de personal autoritzat per les Bases de Competició. 

 

 5.4.2.- Tots els participants hauran de mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres entre 
esportistes tant fóra com en el camp de joc i en fer els canvis de costat.  
 

 5.4.3.- Queden prohibides les manifestacions que impliquen contacte físic entre esportistes i 
entre aquests i àrbitres, entrenador i resta de participants. Els únics contactes físics permesos són els 
no intencionals i incidentals a conseqüència d'accions de joc. 
 

 5.4.4.- Se suprimeixen les salutacions inicials i finals previstos, reemplaçant-se per salutació 
a l'equip rival des de la línia final amb la mà alçada, quan reben l'ordre d'entrar en pista. 
 

 5.4.5.- Els canvis de costat s'establiran tal i com indica el Reglament de Joc fent el canvi de 
camp per torns de manera escalonada a fi de mantindre la distància de seguretat de 1,5 / 2 metres, entre 
els esportistes i evitant suports en la xarxa, pals, ... 
 

 5.4.6.- Els esportistes no podran eixir del terreny de joc ni acostar-se ni tindre contacte amb 
els àrbitres, jutges de línia, anotadors, etc. per a efectuar les seues al·legacions, preguntes, etc. En tot 
cas es mantindrà la major separació possible entre les parts. 
 

 5.4.7.- Els capitans dels equips no signaran l'Acta al principi ni al final del partit. El 1r Àrbitre, 
mantenint la distància de seguretat, llegirà en veu alta les dades rellevants de la mateixa en presència 
dels Capitans, els qui podran fer les correccions o al·legacions que consideren, sent reflectides en 
l'Acta per l'Anotador. Els sortejos es realitzaran mantenint la distància de seguretat de 1,5 metres, 
utilitzant el primer àrbitre el procediment habitual. 
 

 5.4.8.- El coordinador de seguretat o persona responsable d'organització, serà l'encarregat de 
permetre l'eixida dels jugadors / entrada d'ells a la pista de joc. Haurà de respectar-se el temps que cal 
dedicar a la neteja de les banquetes i altres elements de la instal·lació. 
 

 5.4.9.- A l'entrada a la pista de joc i a l'eixida d'ella, tots els components de l'equip utilitzaran 
els gels hidro-alcohòlics per a la desinfecció de les mans. 
 

 5.4.10.- Se suprimeix el temps mort mèdic en vóley platja. 
 

 5.4.11.- Quan una pilota isca de la pista de joc i siga tocat per algú alié a l'organització, haurà 
de desinfectar-se abans de posar-ho en joc. 
 

 5.4.12.- Els esportistes, àrbitres i personal de pista portaran les seues pròpies tovalloles i 
botelles d'hidratació, que no s'hauran de compartir per cap raó. Seran responsables de la seua ubicació 
i del desplaçament dels seus estris personals en tot moment, sense intervenció externa de cap mena. 
L'organització no proveirà aigua embotellada ni tovalloles per a competició. 
 

5.5. Personal arbitral 
 

 5.5.1.- El personal arbitral col·laborarà amb el coordinador encarregat de la instal·lació en el 
compliment de les mesures previstes en aquest protocol. 
 

 5.5.2.- Es recomana, sempre que siga possible, l'ús de màscares durant tota la competició per 
l'equip arbitral. 
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 5.5.3.- Al començament i durant la competició es recomana la desinfecció de mans amb hidro-
alcohol, que haurà de disposar l'organitzador en la taula d'anotadors. 
 

 5.5.4.- El xiulet, com a element personal, serà utilitzat exclusivament pel seu propietari, no 
permetent-se l'ús compartit d'aquest. Es recomana l'ús de xiulet electrònic de mà. 
 

5.6. Altre personal en pista 
 

 5.6.1.- El personal de manteniment de la instal·lació i el personal auxiliar de la competició 
mantindran la distància personal d'almenys 1,5 metres entre ells i els jugadors, àrbitres, entrenadors, 
etc. 
 5.6.2.- Està totalment prohibit l'intercanvi d'objectes, pilotes o altres elements de publicitat 
entre tot el personal de pista i el públic. 
 

 5.6.3.- Igual que la resta de les persones participants, hauran de disposar d'elements d'higiene 
personal i d'hidratació no permetent-se compartir el seu ús. 
 

 5.6.4. Si s'autoritzaren serveis de premsa i tv, el personal corresponent haurà de complir amb 
les mateixes mesures de seguretat i higiene que la resta dels participants. 
 

5.7. Públic 
 

 5.7.1.- En cap cas el públic tindrà accés a les pistes i zones de competició, organització, 
calfament, àrbitres i manteniment. 
 

 5.7.2.- L'accés del públic serà exclusivament a les graderies, el recorregut haurà de ser 
diferenciat entre entrada i eixida de la instal·lació. 
 

 5.7.3.- A l'entrada i a l'eixida es disposarà de gel hidro-alcohol per a desinfecció de mans, així 
com estoreta impregnada de solució de lleixiu o substància substitutiva per al calçat. 
 

 5.7.4.- Per a accedir s'exigirà que la temperatura corporal personal no supere els 37°, per a 
això es prendrà la temperatura a distància.  
 

 5.7.5.- L'aforament màxim serà el permés a cada moment per la Generalitat. 
 

 5.7.6.- Serà d'obligat compliment la màscara. 
 

5.8. Palc i premiacions 
 

 5.8.1.- Per a les persones que accedisquen a la llotja o zona d'autoritats, se seguiran els 
protocols establits per al públic. Quan s'incloga un servei de bar o similar, hauran de complir-se els 
protocols específics per a establiments d'hostaleria. 
 

 5.8.2.- Els trofeus i medalles, així com qualsevol altre element de reconeixement, hauran de 
desinfectar-se convenientment abans de l'acte de premiació. 
 5.8.3.- En les cerimònies de premiació s'evitarà el contacte físic de les autoritats amb els 
esportistes i amb trofeus i medalles. Per part de la persona que dirigisca la cerimònia es procedirà a 
nomenar individualment als esportistes premiats, els quals aniran retirant de la taula de premis els 
corresponents i posteriorment accediran al lloc de reconeixement oficial, davant la presència de les 
autoritats. 


