Inici Escola
Temporada 2020-2021

Del 31/08 al 19/09

.- Post COVID-19. Protocol

L’entrada i la sortida al Club durant els entrenaments és realitzarà per el
parking de motos. En cas d’anar al Camp 4 s’haurà d’anar-hi
directament (veure última diapositiva).
L’ús de la màscara és obligatori des de l’entrada del club fins a l’arribada
al camp.
Cada camp està destinat a una categoria diferent, cal anar directe al
camp.
Un cop al camp mesurarem la temperatura i passarem llista a tots els
assistents.
Hi haurà gel desinfectant en tots els camps per a l’ús dels alumnes.
Els alumnes han de portar la seva pròpia ampolla d’aigua i no podran
utilitzar els vestidors.
L’entrenador, coordinador i qualsevol persona de l’staff haurà de dur la
màscara durant tota la sessió d’entrenament.
A la pàgina web de la Federació Catalana hi trobareu el protocol per a la
pràctica del hockey, esportiva i competició:
https://www.fchockey.cat/media/fch/reglamentacio-1596182423871509.pdf

.- Post COVID-19. Organització

Durant els primers dies, fins a donar els equips, farem grups per any de
naixement (amb l’excepció de les categories; Infantil i Cadet) que
mantindrem durant totes les sessions d’entrenaments.
Cadascún dels camps estarà dividit en diferents espais i tots els grups de
treball passaran per les diferents estacions (rotarem jugadors/es
juntament amb els entrenadors/es).
Les categories que tinguin físic el faràn dins el mateix camp i amb el seu
grup de treball.
Els específics començaran la setmana següent a l’inici de l’activitat i en
cas de que els espais ens ho permetin.
Degut a que no podem utilitzar “petos” demanem que sempre portin
dues samarretes (una blanca i una blau fosc) als entrenaments.

.- Post COVID-19. Organització

Degut al volum de gent i els espais disponibles ens veiem obligats a una
sèrie d’adaptacions a les categories de 3x3 i l’Aleví Femení:
3x3:
El Dimecres 02/09 només entrenarà el 3x3 FEMENÍ (a la pista de Quick)
El Dimecres 09/09 només entrenarà el 3x3 MASCULÍ (a la pista de Quick)
El Dimecres 16/09 entrenen tots dos grups amb normalitat.
Els Divendres entrenen amb normalitat tota la categoria de 18:30h a 20h i els
Dissabtes faran 2h d’entrenament de 09h a 11h.

L’Aleví FEMENÍ:
Demanem que portin l’equipació de Sala i d’Herba. Per evitar aglomeracions
dins la
pista exterior i al pavelló, farem entrenaments de les dues modalitats.

.- Post COVID-19. Espais
Camp 1

Camp 2

Camp 3

•

CAD MASC/FEM
2006

•

INF MASC/FEM
2008

•

ALEVÍ MASC/FEM
2010

•

CAD MASC/FEM
2005

•

INF MASC/FEM
2007

•

ALEVÍ MASC/FEM
2009

Camp 4
•

Pista Quick

6x6 MASC/FEM
2012

•

6x6 MASC/FEM
2011

3x3
MASC/FEM

Pista EXT+PAVELLÓ
ALEVÍ FEMENÍ
Rotatiu 1er i 2n
any

