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PROTOCOL GENERAL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT EL COVID-19 A 
OBSERVAR A LA TORNADA ALS ENTRENAMENTS I COMPETICIONS DE TOTES LES 
PROVES ESPORTIVES DEL CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS. 
 
-1 INTRODUCCIÓ. 
Aquest protocol constitueix una guia d'actuació per reprendre l'activitat esportiva del Club de Tir 
Olímpic Cambrils un cop s'aixequi l'estat d'alarma, que es declarava després de la publicació de el 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. Com a conseqüència d'aquesta mesura es va produir la suspensió de les activitats 
esportives i l'obertura a públic dels recintes o establiments esportius federatius, inclosos els clubs de 
Tir Olímpic i l'activitat dels seus diferents modalitats olímpiques i esportives. Aquestes mesures es 
mantindran durant tot el temps que estigui vigent l'estat d'alarma i les seves diferents pròrrogues. Es 
proposen, en definitiva, unes actuacions que permetin la pràctica esportiva quan s'aixequi l'Estat 
d'alarma, sense perjudici de qualsevol mesura addicional que pugui adoptar l'administració competent 
per permetre el desenvolupament de l'activitat amb les limitacions i requisits que, si s'escau es fixaran 
i que caldria observar estrictament. 
La incorporació dels esportistes s'ha de fer de manera escalada i atenent cada modalitat, instalꞏlacions 
obertes o tancades, afluència de públic, nombre de participants, entorns, i sobretot maximitzant la 
seguretat sanitària i la pròpia del nostre esport, dels esportistes i aficionats . 
A la nostra galeria de Tir Olímpic practiquem un esport que presenta grans avantatges en aquest sentit: 
- Es tracta d'un esport que es practica de forma individual, on no és necessari el contacte físic entre 
esportistes. 
- Es desenvolupa a l'aire lliure o en galeries semiobertes en la majoria de les seves modalitats. 
- No és un esport de contacte. En cap de les seves modalitats es requereix el contacte físic entre els 
participants, podent-se mantenir distàncies de separació d'acord amb els requeriments de les autoritats. 
Addicionalment, en alguna de les seves modalitats hi ha separacions físiques (murs de protecció) entre 
els esportistes. 
- Els esportistes solen desplaçar-se en els seus propis mitjans (vehicles propis), a causa del volum del 
seu equipament esportiu i a l'estar situat el camp de tir als afores de la ciutat. Pel que, sempre que se 
segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries relacionades amb la distància social i evitant 
aglomeracions dels esportistes, serà fàcil el desenvolupament d'una pràctica controlada. 
 
-2 DESENVOLUPAMENT D'ENTRENAMENTS I COMPETICIONS DE TIR OLÍMPIC A 
TOTES LES SEVES MODALITATS. 
El desenvolupament dels entrenaments i competicions en les diferents modalitats de Tir Olímpic ve 
contemplat en la normativa aprovada a l'efecte per la Reial Federació Espanyola de Tir Olímpic que 
és la responsable i reguladora a Espanya d'aquest esport en les seves modalitats olímpiques i esportives 
reconegudes en els seus Estatuts. 
 
-3 PREVENCIÓ. 
Mesures de prevenció en el supòsit d'aixecament de la suspensió de les activitats esportives i de 
l'obertura al públic del nostre centre. 
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No és previsible un aixecament total i general de la suspensió de les activitats esportives i de la 
suspensió de l'obertura dels recintes o establiments esportius. La tornada als entrenaments i 
competicions serà progressiva i quan això es produeixi s'hauran d'observar uns elementals criteris 
d'actuació, d'acord amb les normes generals establertes per l'autoritat sanitària, que previnguin tot 
possible contagi o expansió de la malaltia provocada pel COVID- 19. Aquest és l'objectiu de el present 
document. 
Aquestes mesures de caràcter general només es podran anar incorporant en la mesura que les autoritats 
sanitàries i esportives de país així ho estimin. I per tant estan subordinades al 
temps a aquestes autoritzacions. 
La incorporació dels esportistes s'ha de fer de manera escalada i atenent cada modalitat, instalꞏlacions 
obertes o tancades, afluència de públic, nombre de participants, 
entorns, i sobretot maximitzant la seguretat sanitària i la pròpia del nostre esport, dels tiradors i 
aficionats. 
 
-4 COMPETICIONS OFICIALS. 
L'objectiu en aquests moments és poder continuar amb l'activitat oficial per a la temporada 2020 amb 
totes les garanties possibles. Per a això, és primordial dur a terme dues mesures fonamentals: reduir 
el contacte físic i minimitzar el grau de mobilitat dels participants. 
Al Club de Tir Olímpic Cambrils és perfectament viable mantenir la distància de seguretat entre 
persones ja que no és un esport de contacte, es practica de forma individual i es desenvolupa a l'aire 
lliure (encara que en terreny acotat) en un gran espai. 
No es permetrà l'accés de públic a cap competició, es realitzaran a porta tancada, i només es permetrà 
estar en les instalꞏlacions de tir amb mascareta i guants mentre s'espera el seu torn. Pel que fa a el grau 
de mobilitat, per complir amb aquesta mesura, el calendari oficial no podrà desenvolupar com estava 
previst. S'adaptarà per facilitar la participació de tots els esportistes a noves dates de calendari. 
El CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS elaborarà aquest nou calendari que permeti realitzar la gran 
majoria de competicions oficials perdudes, de forma simultània, en diferents dies i una classificació 
general única de totes elles, valedora per RÀNQUING i per classificació per a la seva participació en 
el Campionat d' cada prova. 
Amb aquest nou format es pretén facilitar que els esportistes puguin participar en aquestes 
competicions de caràcter oficial amb un desplaçament únic, adaptant els horaris i format de les 
competicions de manera que no sigui necessari desplaçar-se en altres dies. 
La FECATO valorarà els protocols i formats de participació per a cada prova segons les 
característiques de la competició a realitzar i acordar amb el club, els criteris i paràmetres organitzatius 
prevalent sempre afavorir i garantir la seguretat sanitària dels esportistes i la seva menor incidència 
econòmica possible. 
Es proposarà la utilització de tecnologia i programes de gestió esportiva que permetin poder publicar 
els resultats en el menor temps possible a les pàgines de club, per evitar d'aquesta manera que els 
esportistes romanguin en la instalꞏlació a veure el resultat final de la competició. 
 
-5 MESURES GENERALS. 
Establir mesures d'higiene, control i desinfecció en els accessos a la instalꞏlació, galeries de tir i a 
disposició dels usuaris: Dispensadors i venda de Gel hidroalcohòlic, disponibilitat de mascaretes d'un 
sol ús per a la seva adquisició -o requeriment que siguin aportats pels propis esportistes, i igualment 
guants d'un sol ús també per a la seva adquisició o requeriment que siguin aportats pels propis 
esportistes. 
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Establir protocols de neteja i desinfecció permanent per part de personal de centre, de les galeries de 
tir i zones comuns. 
Control de el nombre d'usuaris a les instalꞏlacions en funció de les normes sanitàries i de seguretat 
establertes a complir. 
Accés a les instalꞏlacions exclusiu per a esportistes, entrenadors i àrbitres, mantenint la distància 
mínima recomanable de 1,5 a 2 metres entre esportistes a la galeria de tir tancada d'aire comprimit i 
no podent sortir a recollir el blanc mes de dos esportistes alhora a la galeria de precisió, respectant la 
distància establerta entre els mateixos. Atenent a la norma de l'33% d'aforament, per minimitzar el 
risc, al menys d'inici només es farien servir els llocs 1,5,6 i 10 (sols quatre tiradors alhora). 
Posteriorment quan la normativa ho permeti, i per augmentar l'aforament a l'50%, es podrien utilitzar 
els llocs 1,3,5,6,8 i 10, en les mateixes condicions de seguretat. 
A cada competició oficial es designarà un encarregat de verificar el compliment de les mesures de 
seguretat, de coordinar actuacions i reportar informació sobre fets rellevants de tipus sanitari durant 
l'esdeveniment. És aconsellable que el perfil d'aquest responsable tingui relació amb l'àmbit sanitari 
(metge, ATS, sanitari, etc.). 
En les competicions oficials i entrenaments, el nombre de participants està limitat perquè entre ells hi 
hagi la distància de seguretat a la pista o galeria de tir a les zones d'entrada, sortida de la mateixa i 
altres zones de possibles concentracions de persones. Pel que la entrada a la instalꞏlació s'efectuarà 
per una porta que dona accés a vestíbul d'espera, on hi haurà els socis que estiguin esperant el seu 
torn, mantenint la distància social recomanada. Els socis que estiguin a l'interior de la galeria efectuant 
la competició i / o entrenament, un cop finalitzat el mateix. Abandonessin el recinte per una porta 
secundària, per evitar encreuament algun amb els socis que estiguin esperant el seu torn. 
No es realitzaran entregues  de trofeus físicament durant les competicions, aquestes s'enviaran als 
domicilis dels guanyadors de les mateixes i es realitzaran imatges dels lliuraments mitjançant 
fotos dels guanyadors en podis virtuals, prèvia autorització dels esportistes a l'ús de la seva imatge. 
Disponibilitat de mitjans per a control de possibles persones amb alt potencial de risc i prendre les 
mesures pertinents. 
Establirem plans d'actuació davant possibles accidents, habilitant una zona per poder aïllar persones 
amb símptomes. 
Senyalitzarem possibles zones d'alt risc on el temps de permanència sigui l'indispensable. 
Durant l'estat d'alarma i mentre les autoritats sanitàries ho exigeixin es mantindrà la prohibició de 
públic o acompanyants en les instalꞏlacions esportives i les competicions es desenvoluparan a porta 
tancada. 
Les inscripcions es realitzaran de forma telemàtica, mai de forma presencial. 
En els sorteigs o llistats de sortida de cada competició es detallarà l'horari de tir de cada tanda o 
esquadra, perquè l'esportista romangui en el camp de tir el mínim temps imprescindible. 
Els esportistes hauran de dirigir a el camp de tir evitant el transport públic, usant en la mesura del 
possible el seu vehicle particular de manera individual, contemplant en tot moment les recomanacions 
en els desplaçaments realitzats per les autoritats. 
 
-6 MESURES HIGIÈNIC SANITÀRIES. 
La utilització dels banys estarà restringida i es limita a 2 persones. Disposaran d'antisèptics per al seu 
ús. Per al rentat de mans, cal implementar diversos llocs identificats amb gel desinfectant o aigua i 
sabó, i paper. 
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Ubicarem i senyalitzarem contenidors o papereres tancades de dipòsit dels equips de protecció 
individual rebutjats. Es faran servir mascareta i guants durant tota la permanència en el camp de tir. 
 
-7 MESURES INFORMATIVES. 
En la instalꞏlació publicarem informació suficient sobre les mesures que han d'observar els esportistes 
durant la competició. 
S'informarà al personal auxiliar de les mesures contemplades en aquest protocol. 
Informarem constantment dels riscos del contagi per COVID-19 i de l'ús obligat de EPI (equip de 
protecció individual). La distància de seguretat a la galeria d'Aire podrà ser implementada organitzant 
als esportistes en llocs alterns. 
El control d'armes serà voluntari, sense perjudici dels controls obligatoris establerts per reglament. Els 
àrbitres se situaran en el control d'armes amb 1 metre de distància entre ells i serà obligatori l'ús de 
mascaretes i guants. Els esportistes hauran d'acudir a la mateixa proveïts d'EPI (equip de protecció 
individual). 
Una vegada que l'esportista estigui en el lloc de tir podrà llevar-se la màscara i els guants quan vagi a 
carregar la primera sèrie o tret. Un cop efectuat l'últim tret de la competició i després descarregar 
l'arma es tornarà a colꞏlocar les mesures de protecció, abans de recollir els seus efectes personals i 
abandonar el lloc de tir. 
El personal de l'organització mantindrà neteja les zones desinfectant-les cada vegada que la faci servir 
algun esportista. 
S'ampliarà, si cal, el temps habilitat entre tanda i tanda per permetre la sortida d'esportistes d'una i 
l'entrada de la següent, i també per facilitar la neteja i desinfecció dels llocs de tir. 
Els entrenadors i àrbitres hauran de portar guants i mascareta en tot moment i en les seves 
intervencions amb els esportistes han de mantenir la distància mínima recomanada, així com en el 
final de les galeries, la zona habilitada per a esportistes eliminats i els seus entrenadors també estarà 
disposada respectant aquesta distància entre ells. 
 
-8 ATENCIÓ AL PÚBLIC. 
El CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS des del començament de l'Estat d'Alarma va adoptar un 
sistema de teletreball per seguir oferint els seus serveis, que no han cessat en tot el transcurs de la 
crisi. L'atenció al públic, se seguirà realitzant de forma telemàtica i l'oficina situada a la galeria de tir 
i en la pàgina WEB: www.tircambrils.com, Contacte telefònic: 977 46 95 30 i l'E-mail: 
tircambrils@gmail.com, Horaris d'oficina: totes les tardes de 17: 00h a 20: 00h excepte festius. 
 
 
 Cambrils, a 4 de maig de 2020 


