
Annex al Protocol COVID de la FCR 
La FCR té el seu protocol COVID aprovat per la SGE que és d’obligatori compliment per tots els 
clubs i entitats adherits i/o afiliats. 
Aquest Annex té la voluntat d’augmentar la seguretat sanitària dels esportistes i tots els 
participants, delegats, staff i àrbitres. El seu compliment és obligatori per tots els federats 
membres d’aquesta federació, sobretot quan hagin de disputar partits i/o competicions. 
 
TEST D’ANTIGENS PRE-PARTIT 

La FCR assessorada per la seva Comissió Mèdica i les autoritats sanitàries, a través d'aquest 
annex al Protocol, determina que tots els esportistes i participants (personal, delegats, 
àrbitres, etc.) en un Competició organitzada per la FCR, hauran de sotmetre's a una prova de 
COVID (test d’antígens homologat) abans de la celebració de cada partit.  

Aquest test serà supervisat per personal sanitari col·legiat i el seu resultat amb la relació 
d’esportistes i staff s’enviarà a la FCR entre les 20.00 hores del dimecres i les 10.00 hores 
divendres previ al partit.  

El personal sanitari col·legiat certificarà amb una relació on només s’inclouran el nom, cognom i 
número de llicència dels esportistes que el resultat del seu test ha estat negatiu que seran els 
únics que podran estar inclosos a l’acta del partit i participar del mateix, no es podran afegir ni 
canviar membres sense excepcions. (Adjuntem document base alhora de realitzar el certificat) 

El test d’antigens el realitzaran els jugadors/es que seran convocats/des, membres tècnics dels 
equips (Entrenadors (2), Delegat d’equip, Fisioterapeutes (1), Metge (1). El Delegat de camp i el 
Responsable COVID club no serà necessari que facin el test d’antígens, però no haurien de 
restar amb espais tancats amb altres esportistes o membres d’staff i no poden retirar la 
mascareta en cap cas.  

De la mateixa manera també han d’acreditar haver passat el test l’àrbitre (1) i els àrbitres 
assistents si escau. (Per facilitar la realització de tests del col·lectiu arbitral, cada àrbitre 
s’adreçarà al club més proper de referència, per realitzar del test alhora que el passen els 
membres del club. El test serà proporcionat per la FCR). 

Si hagués algun resultat positiu el responsable COVID del club o el responsable mèdic prendrà 
les mesures sanitàries corresponents i informarà la FCR per si cal prendre mesures a través del 
CCDE. 

Recomanacions Serveis Mèdics per no esdevenir Contactes Estrets 
Per intentar minimitzar el màxim el nombre de contactes estrets i aconseguir una millor 
prevenció primària, creiem convenient implantar les següents recomanacions, abans de la 
realització del test COVID setmanal, I sobretot 48H PRÈVIES A EL TEST:  
 

• Recomanem que els test és realitzin abans de l’entrenament de dimecres o dijous si fos 
el cas. 



• Us recordem que és considera un contacte estret totes les persones que han estat en 
contacte amb el cas positiu les 48 hores anteriors del test o els primer símptomes. És 
recomana que si s’ha d’efectuar un entrenament 48 hores abans del test s’apliquin 
protocols de distància de seguretat, reducció de grups... per minimitzar els contactes 
estrets. 

 
Suspensió de partits 
El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva (CCDE) és l'únic òrgan competent per ajornar 
partits de les diferents competicions. 
Si el nombre de positius és igual o inferior a 5 jugadors i la resta de l'equip no ha d'estar 
confinat, no es considerarà causa justificada per acordar l'ajornament del partit. 
Si el nombre de positius és superior a 5 jugadors es considera causa justificada per acordar 
l'ajornament del partit, prèvia sol·licitud a CCDE a la qual s'adjuntaran els informes mèdics o 
sanitaris. 
Si més de 5 jugadors estiguessin en aïllament domiciliari, si entre la data de partit i el final de la 
quarantena hi ha set dies o més, no s'autoritzarà l'ajornament. 
Si entre la data del partit i el final de la quarantena hi ha menys de set dies, s'autoritzarà 
l'ajornament. 
En les resolucions d'ajornament de partits per COVID-19, el CCDE fixarà en el primer cap de 
setmana lliure com data obligatòria per a la recuperació del partit. Si no hi ha dates el Comitè, 
després de consultar amb els clubs, podrà fixar de jugar un partit entre setmana. 
 
El CCDE no actuarà, en cap cas, d'ofici, i els clubs amb problemes de COVID-19 enviar escrit de 
sol·licitud d'ajornament a què hauran d'acompanyar, obligatòriament, informe signat pel metge 
de club o centre de salut corresponent certificant l'existència i el nombre de positius a la 
plantilla, la data de detecció i, si escau, al final del període d'aïllament acordat i en el qual 
s'eliminarà qualsevol referència a les dades d'identificació dels afectats, per preservar la seva 
intimitat. 
 
Mesures específiques en el cas de no poder disputar algunes dels partits com a conseqüència, 
en principi, de la COVID-19: 
• En cas d'impossibilitat de celebrar una partit a conseqüència de fets relacionats amb la 
pandèmia de la COVID-19, és a dir, qualsevol de les següents: a) restriccions en la mobilitat dels 
membres de l'equip, b) confinament domiciliari i c) tancament d'instal·lacions, totes elles que 
impedeixin la realització d'entrenaments suficients amb anterioritat al partit, l'equip o equips 
afectats podran sol·licitar l'ajornament del partit a una nova data segons les normes que 
s'assenyalen a continuació: 
• El nombre màxim d'ajornaments per als clubs per les causes assenyalades anteriorment serà 
de dos partits. 
• No es comptabilitzarà com a partit suspès, als efectes dels còmputs assenyalats anteriorment, 
al club que no fos responsable de la suspensió. 
• Superat el límit de partits que poden suspendre es donarà per guanyador (21 a 0) a l'equip 
que estigués en disposició de disputar el partit i si són els dos equips els que estiguessin en no 
disposició de disputar el partit per causes de l'COVID-19, el partit es donarà per perdut a tots 
dos equips. 



• Tot això d'acord amb la normativa establerta en el Reglament de Partits i Competició respecte 
de l'ajornament de partits i sobre la base de les resolucions que en aquest sentit adoptin els 
òrgans disciplinaris de la FCR. 
El que disposen les Normes de competició es pot veure modificat durant el transcurs de la 
temporada per causa de força major, i és competència de la Junta directiva de la FCR la 
determinació de la paralització o de la tornada a la competició en atenció a les causes de força 
major que sobrevinguin i la seva prolongació en el temps, excepte en aquells aspectes que la 
competència fos del CCDE. 
 
DIA DE PARTIT 
MESURES D’HIGIENE 
S’ ha de respectar el protocol de la instal·lació esportiva en el moment d’accedir a la mateixa. 
Els partits és realitzaran a porta tancada i per tant només podran accedir a la instal·lació les 
persones necessàries per la disputa del partit. 
 
És responsabilitat de l’equip local disposar d’un control d’accés a la instal·lació. En aquest 
control es llistarà a totes les persones presents al partit. Disposant de la seva funció, numero de 
contacte i se li prendrà la temperatura corporal. En cas de donar +37.5 no se li permetrà accedir 
a la instal·lació. 
S’aconsella la desinfecció de les soles de les sabates de carrer i de l’específic per usar al camp 
de joc, abans i després de la seva utilització. 
Les equipacions d’escalfament i de joc hauran d’utilitzar-se única i exclusivament per al partit i 
s’haurà de rentar al més aviat possible un cop finalitzi. Per al seu transport no s’ha de barrejar 
amb la roba de carrer, de la mateixa manera que es aconsellable que sempre s’utilitzi la 
mateixa motxilla o bossa d’esport. 
És molt recomanable desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó a l’accedir a 
les instal·lacions i al sortir-ne, durant el descans del partit i al finalitzar el mateix. De la mateixa 
manera que també es recomanable fer-ho després d’haver estat en contacte amb superfícies 
que siguin de zones comuns.  
Es aconsellable que cada persona porti el seu propi gel desinfectant, la instal·lació n’haurà de 
subministrar a les àrees comunes. 
L’ús de la mascareta és obligatòria en totes les zones comuns de les instal·lacions a excepció 
del camp de joc durant l’escalfament i el partit, essent obligat el seu ús durant la prèvia del 
partit i el sorteig, durant el descans i al finalitzar el partit. 
Cal mantenir la distància de seguretat, d’almenys 1’5 metres, entre jugadors/es, cossos tècnics 
dels equips i àrbitres sempre que sigui possible. Cal evitar salutacions que comportin contacte 
físic amb els companys/es i amb els membres dels equips o treballadors/es de les instal·lacions 
esportives. 
Procurar no compartir mòbils, targetes, bolígrafs o xiulets, tant entre companys com amb la 
resta de participants de l’encontre.  
 
ABANS DE L’INICI DEL PARTIT 
Els esportistes i staff dels equips al accedir a la instal·lació per la seva disputa hauran de signar 
(És podrà fer de forma col·lectiva o telemàticament) una declaració de responsabilitat 



certificant que no han tingut cap símptoma associat al COVID ni han estat en contacte amb cap 
positiu de la malaltia. 
L’acta del partit es farà amb el mòbil o Tablet propi de l’àrbitre. En cas d’haver de compartir-lo 
caldrà desinfectar-lo prèviament al seu ús. 
Les llicències s’entregaran a l’àrbitre en format físic. El delegat haurà de mostrar les llicències 
una a una per a la comprovació de l’acta. En el seu defecte el club local proveirà de guants d’un 
sol ús als àrbitres per a la comprovació de llicències. Les fotografies de les llicències hauran 
d’estar actualitzades i en una qualitat que permeti la seva identificació correcta. Els equips 
tenen l’obligació de tancar la convocatòria abans del partit. Si no disposa de la llicència física o 
hi ha un dubte de la persona a identificar es podrà acreditar la seva identitat d’un amb el DNI, 
Passaport o Carnet de conduir. 
 
La revisió d’equipació i xerrada pre-partit: 
És realitzarà en un espai obert, si per raons climàtiques o és podrà realitzar en un espai tancat 
sempre que tots els seus membres ho facin amb mascareta. 
Es mantindrà la distància de seguretat recomanada, entre els participants. 
No hi haurà contacte físic. 
 
El sorteig es realitzarà a l’exterior, si per raons climàtiques o és podrà realitzar en un espai 
tancat sempre que tots els seus membres ho facin amb mascareta.  
Es mantindrà la distància de seguretat recomanada, entre els participants. 
No hi haurà contacte físic. 
El llançament i recollida de la moneda el farà l’àrbitre. 
 
DURANT EL PARTIT 
Tant els jugadors/es que es troben dins de l’àrea de joc, així com els entrenadors/es no estan 
obligats a utilitzar la mascareta durant el partit. Si que hi estan obligats la resta de persones que 
es trobin a la zona de banquetes i la resta de persones necessàries per al bon desenvolupament 
del partit. 
El delegat de camp i el delegat COVID-19, hauran d’utilitzar mascareta durant tot el partit. 
Els àrbitres hauran de mantenir la distància de 1,5mts, sempre i quan sigui possible, dins del 
terreny de joc. De la mateixa manera que a l’hora d’avisar, o sancionar evitaran apropar-se a un 
cara-cara amb jugadors/es i/o amb les banquetes. (Mantenir distància) 
Es obligació del delegat COVID-19 del partit desinfectar les 3 pilotes del partit (Abans de 
començar, a la mitja part i al finalitzar el partit). També si durant el partit s’hagués de canviar de 
pilota. 
 
AL FINALITZAR EL PARTIT 
Al finalitzar el partit, els equips poden fer el passadís amb distància de seguretat. Els equips no 
poden abandonar el terreny de joc a la vegada ni barrejats, essent primer l’equip visitant el que 
abandoni el terreny de joc, posteriorment l’equip local i finalment l’àrbitre. 
No es podrà celebrar el tercer temps ni cap tipus de reunió després del partit. 
 
SENTIT COMÚ 
Hem de tenir en compte les recomanacions de les autoritats sanitàries: 



• Distanciament social. 
• Ús regular de las MASCARETES. 
• Rentar-se amb freqüència les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica 

desinfectant. 
 
Aquest document s’actualitzarà a mesura que els protocols de les autoritats sanitàries o de la 
FCR modifiquin en un sentit o altre les obligacions dels esportistes. 
  



REGIM ESPECIAL SANCIONADOR  
Falta Molt Greu:  
1 - Cap jugador podrà disputar un partit amb un test positiu o amb un ordre sanitari d’aïllament 
domiciliari o sense haver passat el test COVID que l’habilita per jugar aquell partit. 
Sanció Multa de 500€ pel club, per cada jugador que participa al partit i expulsió immediata de 
la competició de l’equip. 
 
2 - Un jugador que participi en un partit sense la corresponent llicència de competició serà 
considerat com un jugador sense llicència i s’aplicaran les sancions que s’aplicarien en cas 
d’alineació indeguda. 
 
Falta Greu:  
1 - El responsable COVID vetllarà que és prenguin totes les mesures del Protocol COVID de la 
FCR i aquest annex. 
 
  



Formulari per a persones majors de 18 anys 
 
En / Na .................................................................................. (Nom i cognoms) amb DNI 
...................., que havent estat informat / a dels beneficis i riscos autoritza expressament la 
realització de l'test presa de mostra nasofaríngia mitjançant hisop, aplicant el test per a la 
detecció d'antígens del virus SARS-Cov2, causant de la malaltia Covid19 previ a la participació 
en el Campionat de Catalunya de Rugby previ a cada partit. Donant el seu consentiment perquè 
les dades personals siguin enviats a les autoritats sanitàries pertinents i siguin tractats pels 
Serveis Mèdics de la FCR, en aquest cas només si són negatius. 
. 
 
En ____________ a ______ de ____________ de__________ 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
En el cas de participants menors de 18 anys serà requisit imprescindible la presentació 
de la següent autorització per part dels pares o tutors legals per a la realitzar de la 
prova. Indicant correu i telèfon per a qualsevol comunicació necessària sobre les proves 
realitzades. 
 
 
 

Formulari per a persones menors de 18 anys 
 
D./Dª _________________ amb DNI ________________ pare / mare / tutor legal de / 
_______________________________________ amb DNI ______________menor d'edat, que 
havent estat informat / a dels beneficis i riscos autoritza expressament la realització de l' 
test presa de mostra nasofaríngia mitjançant hisop, aplicant el test per a la detecció d'antígens 
del virus SARS-Cov2, causant de la malaltia Covid19 previ a la participació del menor el 
Campionat de Catalunya de Rugby a cada partit. Donant el seu consentiment perquè les dades 
personals de el menor siguin enviats a les autoritats sanitàries pertinents i siguin tractats pels 
Serveis Mèdics de la FCR, en aquest cas només si són negatius. 
 
 
Correu de contacte: 
Telèfon de contacte: 
 
 
En ____________ a ______ de ____________ 
Signatura 


