
 

 

1RS JOCS ESPORTIUS POPULARS DE L’ANOIA 

TORNEIG DE NADAL 
TENNIS TAULA 

Igualada, 18 de desembre de 2021 

 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

Presentem el Torneig de Nadal de Tennis Taula que forma part dels 1rs Jocs Esportius Populars 

de l’Anoia. 

La competició se celebrarà el dissabte 18 de desembre de 2021. 

 
 

UBICACIÓ 

Sala de Tennis Taula del Complex Esportiu Les Comes  – Igualada  

C/ Carles Riba s/n, 08700   

Google maps:   https://bit.ly/3DvlmwM  

 

CATEGORIES 

 

 CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT 

Categoria d’esport adult Sènior 2003 i anteriors 

 
 
HORARIS  

De 18:00h a 20:00h. 

 

ENTREGA DE PREMIS 

Medalles als tres primers classificats. 

 

 

https://bit.ly/3DvlmwM


 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ 

LLICÈNCIA ESPORTISTA  

- Tots i totes les esportistes han de tenir la llicència degudament tramitada. 

- QUOTA ESPORTIVA POPULAR: 8,00€ 

- ESPORTISTA POPULAR: Amb aquesta llicència podran participar en totes les jornades 

de Tennis Taula així com també a totes les competicions d’esport individual dels Jocs 

Esportius Escolars i Populars de l’Anoia. 

 

INSCRIPCIONS 

Esportistes majors d’edat: https://bit.ly/3FqMu0m    

Per a tramitar-la, us heu de posar en contacte amb nosaltres enviar un correu electrònic a:  

xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) 

 

TERMINI MÀXIM PER A TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ: dimarts 14 de desembre. 

 

PÚBLIC 

 

El públic haurà d’evitar aglomerar-se. S’haurà de mantenir les distàncies de seguretat.  

 

MESURES COVID 

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT INDIVIDUAL 

Validada en el moment de tramitar la inscripció per al Torneig. En aquest document hi consta, 

que  durant els darrers 14 dies: 

a) no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

b) no haver estat positiu de COVID-19. 

c) no haver conviscut amb persones positives de COVID-19. 

d) que no han estat ni han tingut contacte estret amb persones afectades pel 

COVID-19. 

e) el compromís d’informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per així 

mantenir actualitzada la seva vigència. 

 

https://bit.ly/3FqMu0m
mailto:xavi@ceanoia.cat


 

 

 

 

 

 

MASCARETA 

L’esportista no haurà de portar mascareta quan estigui realitzant, de forma efectiva, activitat 

física.  

Hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/ques, personal assistent 

i el públic assistent. També hauran de portar mascareta els/les esportistes que no estiguin 

realitzant activitat física (situacions d'espera prèvia a la cursa). 

 

PROTOCOL PERSONAL DAVANT POSSIBLE POSITIU 

En cas de detectar un possible positiu de COVID cal seguir els següents passos per part del/la 

responsable del menor o del major d’edat: 

- Avisar al/la responsable de COVID del Consell Esportiu: 93 805 42 10 (Xavi Borràs) 

- El Consell Esportiu serà l’encarregat d’avisar als i les esportistes, que li consti que hagin 

tingut contacte en una activitat i/o competició, en els últims 15 dies amb l’atleta del 

possible positiu. 

- Cap esportista implicat no podrà participar en cap activitat ni competició del Consell 

Esportiu de l’Anoia fins conèixer el diagnòstic mèdic. 

- La persona responsable de l’esportista menor haurà de comunicar al Consell Esportiu 

el resultat del diagnòstic mèdic per donar-lo a conèixer a la resta d’esportistes 

implicats/des. 

- En cas que el resultat mèdic sigui negatiu, es podrà reiniciar l’activitat amb normalitat. 

- En cas que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les indicacions de 

les autoritats sanitàries. 

-  

CONTACTE ORGANITZACIÓ 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les 

nostres oficines al 93 805 42 10  o 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 

8:00h a 15:00h.  

 

mailto:xavi@ceanoia.cat

