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COMUNICAT SD SUECA INICI TEMPORADA 20-21 

Estimades families a aquest comunicat volem fer un breu resum de la reunió que mantinguerem fa uns 
dies per comunicar-vos alló més relevant i informar-vos d´aspectes organitzatius de la temporada que 
anem a començar. Si la situació sanitària canviara us informarem. 

1.- Millores al camp durant el periode del confinament.  

  * Rehabilitació  i pintar  la grada. 

  * Reforç dels postes i les xarxes de darrere de les porteries (afectades pel temporal). 

  * S´ha arreglat i ampliat la il.luminació al camp. S´han afegint torres centrals al camp.  

  * Megafonía instal.lada. 

  * Manteniment de la gespa del camp.  

Amb tot açò volem que la instal.lació on juguen els nostres fills siga segura i estiga en les millors 
condicions per a la práctica esportiva.   

2.- Pla de contingència club front al COVID19.  

A la web del club están penjats 3 protocols que hem el.laborat per a mantindre la seguretat al camp.  

Hi ha un protocol de normes per a jugadors del club, un altre per a families i el últim per al personal del 
club. ÉS MOLT IMPORTANT CONSULTAR-LOS I LA VOSTRA COL.LABORACIÓ I AJUDA.  

Un breu resum d´aquestes normes són:  

- Puntualitat a l´entrada i eixida (s´obrirà el camp a les 17:30h i en el següents torns 15 minuts 
abans). 

- Entrada i eixida del camp per portes diferents.  
- Control de la temperatura dels jugadors (amb símptomes COVID o temperatura superior a 37ºC 

no es pot entrar a la instal.lació). 
- Els jugadors vindràn canviats de casa (els vestidors per a f8 es recomana no utilizar-los les 

primeres setmanes). Sols podràn estar 10 jugadors al vestidor.  
- La instal.lació  es desinfectarà i el material quan acabe cada sessió será desinfectat.  
- Zona d´arreplegada dels jugadors: en la grada de darrere de la part del camp on entrenen 

mantenint la distància de seguretat. 
- Cada jugador portarà la seua beguda i no es pot compartir.  
- A nivel de FAMILIES : màscara en tot moment + distancia de seguretat + prohibit fumar al camp.  
- Evitar les aglomeracions: recomanable deixar al jugador a la hora del entrenament  i no quedar- 

se o soles 1 acompanyant per jugador al camp.  
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3.- Inici pretemporada.  

F8 començarà semana del 31 d´agost al 4 de setembre. Horari de 17:45 a 19h (17:30h apertura del 
camp, no abans). Inici de les competicions 1 de novembre.  

F11 Setmana del 24 al 28 d´agost. Inici de les competicions 1 de novembre excepte Juvenils (18 
octubre).  

MOLT IMPORTANT  realitzar la inscripció per a tindre fitxa de cara a estar asegurats ja per als partits 
amistosos.  

4.- Horaris entrenaments (a partir de setembre) 

Querubins (nascuts al 2015-16): dilluns- dimecres 17:45h 

Prebenjamins (nascuts al 2013-14): dimarts- dijous 17:45h 

Benjamins (nascuts al 2012): dimarts- dijous 17:45h 

Benjamins (nascuts al 2011): dilluns- dimecres 17:45h 

Alevins (nascuts al 2010): dilluns- dimecres 17:45h 

Alevins (nascuts al 2009): dimarts- dijous 17:45h 

Infantils (nascuts al 2007-08): dilluns- dimecres 19h 

Cadets (nascuts al 2005-06): dimarts- dijous 19h 

Juvenils (nascuts al 2002-03-04): dilluns- dimecres- divendres 

 Els horaris poden ser modificats en funció dels equips que hi hagen i disponibilitat del camp.  

 

 5.- Inscripció i matriculació jugadors 

 Horari: de dilluns a dijous de 18 a 20h a la secretaria del camp del Infantil a partir del 17 d´agost. 

Amb la inscripció es firmarà el document de responsabilitat de la práctica esportiva i ús de la instal.lació.  

Data máxima de matriculació dels jugadors: 25 de setembre.  

Criteris formació d´equips: ordre d´inscripció, antiguitat, aspectes socials…). 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció.  

 

AMUNT SUECA!!  

 

 


