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València a 22  de juny  de 2020 

CIRCULAR Nº 19 / 2020 

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ URGENT DE L'AUTONÒMIC 
PER EDATS I FINAL DELS JOCS 

Estimats amics,  

Com a conseqüència de la publicació dissabte passat 27 de juny en el DOGV per la 
Presidència de la Generalitat Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Consell, de l'acord sobre mesures de 
prevenció enfront de la Covid-19, va quedar alterada la planificació prevista per a totes dues 
competicions amb les conseqüències / soluciones que exposem a continuació: 

1. Canvi de seu de joc de totes dues competicions, la cita pansa a ser en la població 
valenciana de Alaquàs, en el seu emblemàtic Castillo, C/ Pare Guillem, 2. 

2. El Protocol COVID-19 FECV està sent revisat i es publicarà pròximament. 
3. L'Ajuntament estableix en el seu protocol que es donarà accés al Castell només al 

personal estricte organitzatiu i als esportistes, per la qual cosa el control no es 
realitzarà als acompanyants. 

4. L'horari passa a ser: 
•  9.00 h recepció(1) d'àrbitres i tècnics. 
•  9.30 h recepció(1)  de jugadors de la província de València. 
•  9.45 h recepció(1)  de jugadors de la província de Castelló. 
• 10.00 h recepció(1) de jugadors de la província d'Alacant. 
• 10.15 h acreditació de jugadors amb els àrbitres del torneig. 
• 10.30 h s'inicia la ronda 1. 
• 13.30 h pausa per a menjar. 
• 15.15 h recepció(2) de jugadors. 
• 15.30 h inicie de la ronda 6. 
• 17.30 h fi del torneig. 

(1) Aplicació protocol COVID-19 FECV: qüestionari, signatures i presa de temperatures, … 

(2) Aplicació protocol COVID-19 FECV: presa de temperatures, … 
5. Les portes de les instal·lacions del Castell romandran tancades durant la celebració 

de les rondes. Els tutors facilitaran a l'organització el número de telèfon durant la 
recepció(1) del jugador. 

6. Aquells esportistes que no pogueren participar a causa del canvi de seu, hauran de 
comunicar-lo a la FECV abans de finalitzar el dimecres 24 de juny. 

7. Pròximament es publicarà informació sobre els menjars. 

 

Signat: José A. Polop Morals 
Secretari General FECV 


