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DESCONFINAMENT    FASE 3 
 

PROTOCOL  DE  TORNADA  ALS  ENTRENAMENTS  DEL CLUB DE TIR 
                                        

MONTSIA  D’AMPOSTA 
 
 
 

En aquesta FASE 3, es vol restablir l’activitat esportiva dels socis del Club, mitjançant el entrenament 
controlat, només es contempla l’accés momentani a la oficina per a treure el material necessari per a 
realitzar l’entrenament. 
 
 El material que s’utilitzarà serà aportat per els mateixos esportistes excepte, la munició y blancs de 
paper que hauran de comprar a la oficina del Club. L’entrenament  serà a l’aire lliure, dintre del lloc 
assignat i respectant les distàncies i mesures de protecció. 
  

La incorporació dels esportistes serà de forma controlada i progressiva en la mesura que 
puguem donar servei de personal tècnic. 
 
ES  OBLIGATORI  PER  PODER  ACCEDIR  AL CLUB  LA TARJETA  IDENTIFICATIVA  DE     
                              SOCI  EN  ACTIU  I  PORTAR-LA  EN LLOC VISIBLE. 
 
 
1.  Horaris:    

 
 L’horari d’obertura de l’ instal·lació serà tots els dies de les 08:00 h  ales 20:00 h. 

  
 Els horaris seran lliures y amb un màxim de 10 esportistes  (50% del aforament)  per tanda a la 

galeria de 25 ,50 i 100 metres. A la galeria d’aire el màxim serà de 8 esportistes ( 50% del 
aforament ) 4 esportistes baix i 4 esportistes dalt. 
 

 No caldrà CITA PRÈVIA, però s’ha de comunicar  l’assistència per tal de controlar l’aforament  
permés,  per poder portar un control davant les autoritats sanitàries en cas de rebrot del 
COVID-19. 
 

 Per portar el control , els socis s’hauran d’inscriure  a la web del Club de Tir, o a 
qualsevol dels tres whatsapp del club. Els membres de la Junta directiva i àrbitres del 
Club seran els encarregats ja sigui presencialment o a través de les càmeres de 
vigilància de que es compleixi  l'esmentat Protocol. 
 

 Durant l’horari d’entrenaments dels esportistes NO  i podrà assistir públic ni invitats. 
 

 PODRAN  FER  ENTRENAMENT  ELS  SOCIS  DEL  CLUB DE TIR MONTSIÀ QUE ESTIGUEN 
DOMICILIATS A ALGUN MUNICIPI QUE PERTANY  A LES REGIÓNS  SANITÀRIES   DE   LES   
TERRES    DEL   EBRE  I  CAMP  DE TARRAGONA. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

2.  Material individual:  

 

 Cada tirador/a haurà de portar una motxilla lleugera amb els  següent material:  gel 
hidroalcohòlic desinfectant de mans, mascareta de recanvi  i equipació necessària per a  
l’entrenament.  
                                    

 La motxilla sempre estarà amb el tirador/a, es a dir que l’haurà de portar al lloc que tingui 
assignat. 

 
 NO  és podrà deixar cap motxilla ni peça de roba a cap altre lloc de les instal·lacions. 

 

 
 

 
3.  Mesures d’higiene i seguretat per a la realització de l’activitat:  

 

 Desinfecció de les entrades, galeria de tir, pàrquing, oficina y lavabo de la galeria  
 

 Es disposarà de líquid desinfectant a l’entrada. 
.  

 Els/les esportistes s’han d’autoresponsabilitzar i garantir les condicions bàsiques d’higiene 
personal i de grup.  
 

 Els/les esportistes hauran de venir amb mascareta personal de protecció fins        arribar 
als llocs de tir que tinguin assignats.   
  

 Si l’esportista es nota els mínims símptomes de malestar, febre, etc.. cal avisar al Club para 
que el seu lloc el pugui utilitza un altre esportista. I ell quedar-se a casa sense assistir a 
l’entrenament. 
 

 Neteja de mans amb líquid desinfectant abans i després de l’entrenament. 
  

 Cal mantenir una distància de seguretat de 2 metres com a mínim entre els esportistes. 
 

 En aquesta Fase 3  ja  es podrà accedir a la Galeria de Aire en les condicions descrites de 
mesures sanitàries i aforament. 
 

 NO  es podran utilitzar els lavabos, excepte el de la galeria de 25 m. 
 
  

 
 
4.  Mesures operatives per a la realització de l’activitat:  
 
 

 Cal venir canviats de casa i portar la roba justa i necessària per fer l’activitat.  
 
 



 
 

 

 

 

 Com el passadís de entrada a la galeria no te 4 metres de amplada NO podrem creuar-nos i 
es farà pas alternatiu o sigui quan un esportista surti, NO  podrà entrar l´altre, fins que 
acabi de sortir. 
 I al revés igual, sempre guardant els 2 metres mínim amb l´anterior i posterior, esportista. 

 

 L’ÀRBITRE així com qualsevol membre de la JUNTA DIRECTIVA seran els encarregats de 
fer  respectar, el bon funcionament de tots els protocols, així com si calgués, expulsar 
algun esportista en cas de no respectar les normes descrites. .  
 

 S’utilitzaran els llocs de tir números 1,  3,  5,  7,  9,  11,  13,  15,  17  i  19  a la galeria de 25, 
50 i 100 metres. 
A la galeria d’aire s’utilizaran els llocs de tir números  2,  4,  6  i  8 de la planta baixa, el 10,  
12,  14  i  18 a la planta de dalt per evitar aglomeració d’usuaris i complir amb el 50% de 
l’aforament. 
  

 La maniobra d’agafar el material  serà sempre amb la mascareta posada, el tirador/a es 
podrà treure la mascareta un cop hagi ocupat el seu lloc de tir. 
  

 Un cop finalitzi l’entrenament i comenci la maniobra de retirar-se del lloc de tir tots els 
esportistes s’hauran de posar la mascareta per iniciar la neteja del material. 
 

 
 
 

5.   NETEJA DE MATERIAL  
  

 

 Un cop finalitzi la sessió i abans de tancar l’ instal·lació es desinfectaran tots els llocs de tir,  
zones de pas, accessos y resta de la galeria amb una dissolució d’aigua+lleixiu amb 
ruixador. 
 

 

 

 

 

 

 

Amposta,  9  de Juny de 2020.                                                         EL PRESIDENT 

                                  

JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE TIR MO 


