2 de maig de 2020

COMUNICAT OFICIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL
Covid-19
Recomanacions per a la pràctica del pàdel
L’objectiu d’aquest comunicat és emetre la recomanació de la FCP per a la pràctica del
pàdel, atesa la informació governamental i sanitària disponible en aquests moments en el
marc de la crisi provocada pel Covid-19.
Segons el que estableix el govern de l’estat espanyol per a les fases de desconfinament, i
a falta del desenvolupament de les corresponents normatives i protocols detallats i
concrets, es desprèn la possibilitat d’apertura a partir de l’11 de maig d’instal·lacions
esportives a l’aire lliure sense públic, només per a practicar esports en els que no existeixi
contacte, i activitats esportives individuals amb reserva prèvia en centres esportius que
no impliquin contacte físic ni ús de vestidors.
A partir d’aquestes disposicions, la recomanació de la FCP es basa en el criteri de
prudència, per tal de garantir i preservar la salut i seguretat dels esportistes.
El pàdel és un esport que es practica en equip, en parella, en el que en el decurs del joc es
produeix inevitablement una proximitat dels jugadors/es de la parella que no assegura el
compliment de la distància mínima de seguretat de 2 metres.
Per tant, la recomanació de la FCP als clubs i entitats que decideixin posar en
funcionament les pistes de pàdel a partir del dia 11 de maig, es concreta en que la pràctica
del pàdel es limiti al joc individual.
En conseqüència, en la situació actual, la FCP recomana es puguin dur a terme:
1. Classes particulars 1x1, és a dir, un entrenador i un alumne.
2. Joc individual 1x1 entre socis, abonats o usuaris.
D’aquesta manera, el club pot començar a posar en funcionament les pistes de pàdel, pot
reprendre l’activitat professionals dels seus entrenadors, i facilita la tornada a les pistes
dels seus socis, abonats i usuaris, tot en el marc d’una pràctica segura.

Per a la pràctica del pàdel, la FCP recomana les següents mesures de seguretat higiènicsanitàries de coherència i sentit comú, comunament acceptades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva prèvia de pista.
Rentat de mans abans i després del joc.
Guant a la mà no dominant.
Pilotes noves o desinfectades (segons el protocol que estableixi el club).
Tot el material d’ús individual (pala, tovallola, aigua, etc), no compartit ni de
lloguer.
Desinfecció de tot el material utilitzat abans i després de jugar.
Evitar la salutació preceptiva entre jugadors.
Evitar el canvi de pista.
Respectar i complir tots els protocols de seguretat presents i futurs que estableixi
el club a cada moment.

Totes les recomanacions que recull aquest comunicat estan subjectes a revisió i
actualització si les noves disposicions governamentals i sanitàries que es puguin anar
produint així ho aconsellessin.
Respecte a la competició de pàdel d’àmbit federat a Catalunya, continuarà ajornada fins
que les autoritats estableixin el marc de treball concret i segur de la competició, que en el
cas del pàdel es tracta de competició per parelles i per equips. Arribat aquest moment, la
FCP estudiarà la millor manera de reprendre la competició, depenent de les dates en les
que ens trobem.
Des d’aquestes línies, agraïm a la Secretaria General de l’Esport i Activitat Física, i a la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), tot el suport i recolzament que
estan donant a l’esport català i a les federacions catalanes des de l’inici de la situació de
crisi provocada pel Covid-19.
Desitgem la tornada a la normalitat esportiva el més aviat possible, sempre amb la cautela
i prudència que asseguri la salut i la seguretat dels esportistes.
Salut per a tothom, i aviat més pàdel que mai!
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