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Benvolguts/des, 
 
Amb l’entrada a la fase 2, el Club Tennis Taula L’Hospitalet, reobre la instal·lació per a 
l’ús exclusiu dels seus socis, reprenent així l’activitat de manera gradual, complint amb 
els protocols de les autoritats. 

 
El CTT L’Hospitalet, conjuntament amb l’Àrea d’Esports de l’ajuntament de la ciutat, 
estem treballant per aplicar totes les mesures necessàries en els àmbits de la neteja, 
higiene, desinfecció, ventilació i reducció d’aforament, per tal de garantir la seguretat 
dels usuaris/es del club. 
 
Tot i trobar-nos en un procés de tornada a la normalitat, hem de ser conscients que un 
possible rebrot, o una incidència relacionada amb qualsevol usuari/a, pot suposar el 
tancament de nou de la sala. Per aquest motiu, us demanem tota la col·laboració en el 
compliment de la Normativa elaborada per aquesta fase. Qualsevol persona que no 
segueixi estrictament les instruccions dels diferents protocols no podrà fer ús de la 
instal·lació. 
 
A continuació es detalla l’ús del funcionament de la instal·lació a l’inici de la Fase 2 i 
amb una durada de dues setmanes: del 8 al 19 de juny. 
 
Aquest protocol i les mesures adoptades s'aniran actualitzant segons l'evolució de les 
fases de desconfinament i atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries. 
 
 
 
 
 
Informació prèvia 

 
El CTT L’Hospitalet ha realitzat les mesures prèvies necessàries per seguretat 
relacionades amb la ventilació, neteja i desinfecció de cara a la reobertura de la 
instal·lació. 
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Protocol d’ús 
Club Tennis Taula L’Hospitalet 

Fase 2: 8 -19 de juny 
 

1. Dies i horaris d’ús 

1.1. Els dies d’obertura seran de dilluns divendres 

1.2. S’estableixen 4 torns d’1 hora i 30’ de joc 

1.3. L’Horari serà de 9:05 a 13:25  amb els següents torns: 

1.3.1. Matí: Responsables: dilluns Ramiro, dimarts a divendres: Eduard  

o de 9:30 a 11:00  (reservat als nens/nes) 

o de 11:15 a 13:45 (reservat a adults) 

1.3.2. Tarda:  Responsables: Marcel dimarts i dijous i Ramiro dilluns, dimecres i 

divendres 

o de 17:30 a 19:00 

o de 19:15 a 20:45 

El nombre màxim d’esportistes serà de 10 en cada torn 

En ca que hi hagi més demanda que oferta, es plantejarà crear més torns. 

Les parelles de joc i les taules les assignarà el responsable 

 

2. Ús de la instal·lació 

2.1. L’ús de la instal·lació durant la fase dos estarà restringida només als socis 

2.2. S’habilitaran 5 taules de joc 

2.3. L’ocupació dels torns es farà amb reserva de taula 

2.4. No es podrà jugar a dobles 

2.5. Cada persona té dret a un màxim d’un torn per dia i només podrà demanar reserva els 

mateixos dies d’entrenament que tenia assignats 

 

3. Normativa d’ús 

3.1. S’estableix una normativa específica d’ús d’obligat compliment 

3.2. Tota persona que accedeixi a la instal·lació haurà de signar prèviament una declaració 

de responsabilitat conforme no ha tingut símptomes del Covid19 en els darrers 14 

dies i es compromet a respectar les normes especials d’aquesta fase 

3.3. L’entrada a la instal·lació es farà per l’entrada principal (Carrer aprestadora part carrer) 

i la sortida per la sortida d’emergència (part interior). En cap cas es podrà sortir per la 

primera o entrar per la segona. 

3.4. L’espera a l’accés a la instal·lació es farà a fora, davant de l’entrada principal, 

respectant una distància de 2m entre els socis 

3.5. A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura corporal de l’abonat, en cas que 

superi la temperatura indicada (38º) no podrà accedir a la instal·lació 

3.6. A l’entrada hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic que s’haurà d’aplicar a les 

mans obligatòriament 
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3.7. Caldrà venir amb roba esportiva. Els vestidors no estaran habilitats per canviar-se ni 

dutxar-se 

3.8. No es podran fer canvis de parella de joc durant tota l’estona de joc 

3.9. No es podrà accedir a la instal·lació fins que tots els abonats del torn anterior hagin 

sortit per la porta habilitada per sortir (la sortida d’emergència interior) 

3.10. Es recomana estar com a màxim 5’ abans de l’inici del torn reservat. Només es podrà 

accedir a la sala de joc a l’hora prevista i s’haurà de sortir tant bon punt s’acabi 

l’estona de joc 

3.11. L’ús de la mascareta és obligatòria fins el moment de començar a jugar, que es podrà 

treure. Tan bon punt s’acabi el torn, cal tornar a posar-se la mascareta 

3.12. Es recomana l'ús de canelleres i/o cintes pel cap per la suor. 

3.13. És obligatori portar tovallola per la suor i una bossa de plàstic per guardar-la 

3.14. És obligatori canviar-se les bambes que es porten del carrer (un cop s’accedeix a 

l’àrea de joc a la cadira assignada per deixar la bossa) 

 

4. Reserva de taules 

4.1. Només podran fer reserva de torn els socis que a data 14 de març estaven al corrent 

de pagament 

4.2. La reserva de torn es a una persona 

4.3. Només es podrà reservar taula amb 1 setmana d’antelació 

4.4. Per demanar cita prèvia caldrà enviar un WhatsApp al número del responsable del 

torn. Aquest número no atendrà trucades telefòniques, només WhatsApp 

Ramiro: 722 45 04 82  

Eduard: 608 92 57 11 

Marcel: 679 98 55 08 

4.5. En la petició de cita prèvia ha de posar: 

o Data del dia que es demana: 

o Torn: 

o Nom i cognoms del soci: 

La resposta a la petició es confirmarà el més aviat possible 

5. Material esportiu 

5.1. Cada esportista ha de portar la seva raqueta i pilota 

5.2. Només es podrà jugar amb una pilota 

5.3. Cada jugador/a disposarà d’una cadira a l’àrea de joc per deixar les seves pertinences 

5.4. Si es porta tovallola cal portar una bossa de plàstic per ficar-la a dins (no es podrà 

deixar enlloc més) 

5.5.  Hi haurà un recollidor de pilotes per taula que servirà per passar la pilota que pugui 

venir d’una altra taula. Per cada taula només un dels dos utilitzarà el recollidor. 

5.6. Després de cada torn de joc, el responsable del club, netejarà la superfícies de la taula 

de joc i de les dues cadires. No hi haurà cap altre element en l’àrea de joc 

 

6. Vestidors i grades 
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6.1. Les grades i vestidors no estaran accessibles 

6.2. Els esportistes no es podran canviar a la instal·lació 

6.3. Hi haurà un WC masculí i un WC femení accessibles 

 

7. Circulació de persones 

7.1. A cada àrea de joc només podran entrar les persones assignades al torn 

7.2. Els usuaris han de seguir les indicacions de circulació establertes i senyalitzades 
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