
 

 

 

 

 

 

FASE 1 DE DESESCALADA (a partir de l’1 de juny de 2020) 

Protocol d’utilització de les pistes de tennis i pàdel 

de l’RCTB-1899 
 

 

ACCÈS AL CLUB 
• Només podran acudir al Club els socis i associats, i aquests no podran anar amb 

convidats. 

• Per entrar al Club s'haurà de presentar el carnet de soci vigent. No estarà habilitat el 

sistema d'accés amb empremta dactilar. 

• Serà imprescindible tenir una reserva de pista confirmada abans d'anar al Club. 

• La reserva de pistes serà per telèfon, trucant al 932 063 583, i com a novetat en aquest 

període, es podrà realitzar reserva de pistes també a través de la web del Club: 

www.rctb1899.es , entrant a la “Zona Socis”, ”Oficina Virtual”, o a través de la nova 

APP:  RCTB Oficina Virtual, des del dia anterior i fins a 2 hores abans de l'hora del 

partit, per poder tenir un control d'accés al Club. 

• Es jugaran només partits individuals, és a dir, hi haurà un màxim de dos jugadors a la 

pista, tant al tennis com al pàdel. 

• Només es permetrà l'entrada al Club 15 minuts abans de l'hora reservada. 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ  
•  Es prendrà la temperatura a l'entrada del Club. 

•  Serà obligatori l'ús de mascareta en el recinte interior. 

•  El pagament haurà de ser amb targeta de crèdit o domiciliació bancària, i no serà 

possible el pagament en efectiu. 

•  Si s'ha d'accedir al vestidor a buscar algun objecte dels armariets, serà obligatori l'ús de 

guants. Es recomana portar-los des de casa, en cas contrari, el Club els proporcionarà. 

•  Serà obligatori rentar-se les mans, tant a l'entrar com al sortir del Club, en els banys 

habilitats, o bé amb alcohol en gel que es trobarà en diferents punts del Club. 
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•  S'habilitaran els banys de l'Snack i de la Masia i serà necessari accedir-hi amb 

mascareta. 

•  El vestidor no estarà habilitat per canviar-se i no hi haurà servei de dutxes ni de 

tovalloles. 

• No estaran activades les fonts per la qual cosa es recomana portar l'aigua de casa. 

• S'efectuaran tasques constants de neteja i desinfecció en totes les àrees del Club, 

així com es durà a terme una ventilació permanent de les àrees interiors. 

 

PRÀCTICA DEL TENNIS I DEL PÀDEL 
•  S'haurà d’arribar al Club vestit d'esport. 

•  És necessària la llicència federativa vigent segons ordre del BOE-A-20.204.837. 

•  Els jugadors menors d'edat hauran d’estar en tot moment sota la tutela d'un adult, 

segons normativa de la RFET i de la Federació de Pàdel, i només podran anar a 

entrenaments programats o reservar pista si juguen amb un adult. 

•  Els directors de les escoles de tennis i de pàdel enviaran un comunicat a tots els 

seus alumnes per explicar la pauta que seguiran per adaptar-se a la disponibilitat de 

pistes i amb el criteri de dos nens per pista a la pròpia seu de l'RCTB-1899, sense 

desplaçaments a Cornellà en aquesta primera fase. Qualsevol dubte poden dirigir-se per 

correu electrònic a edomenech@rctb1899.es (tennis) o fvives@rctb1899.es (pàdel). 

•  Encara que és recomana portar pilotes de casa, per agilitzar gestions a control de 

pistes es podrà comprar o llogar pilotes noves. Les pilotes llogades es dipositaran 

en una cistella col·locada a l'exterior per no haver de tornar a passar per control de pistes. 

•  L'espera per poder accedir a la pista serà sempre a l'exterior, a les zones 

enjardinades. Es prega no esperar a l'interior de la Masia. 

•  Les portes de les pistes es deixaran sempre obertes, per no haver de tocar els poms. 

•  Es recomana als jugadors canviar de costat de la pista per bandes diferents. 

•  Si es desitja passar l'estora a l'inici o al finalitzar el joc, s'hauran d'utilitzar els guants. 

•  A l'acabar el partit, es prega no romandre al Club més enllà del temps estrictament 

necessari. 

 

 

SERVEIS DEL CLUB 
 

BOTIGA DE L’RCTB-1899 

•  La botiga estarà oberta per què els socis i associats puguin fer ús de: 

o Servei d’encordat. 
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o Venda de pilotes. 

o Venda de material de tennis. 

•  La sol·licitud del servei es realitzarà mitjançant reserva prèvia telefònica. 

•  El pagament serà mitjançant targeta de crèdit. No es permetrà el pagament en 

efectiu. 

 

SERVEI DE PERRUQUERIA, ESTÈTICA I FISIOTERÀPIA  

Els socis de l’RCTB-1899 podran disposar dels serveis de perruqueria masculina i 

femenina, estètica i fisioteràpia mitjançant reserva prèvia, d’acord amb la normativa de 

la fase 1. 

 

PISCINA 

El servei de piscina està obert a partir del dilluns, dia 1 de juny per a ús esportiu, no 

recreatiu, de 8.00h a 22.00h. de dilluns a divendres i de 8.00h a 21.00h els caps de setmana 

i festius.   

 

És imprescindible fer una reserva prèvia telefònica o on-line, trucant al telèfon: 932 063 583, 

i també a través de la web del Club: www.rctb1899.es , entrant a la “Zona Socis”, ”Oficina 

Virtual”, o a través de la nova APP:  RCTB Oficina Virtual.  

 

 

RESTA DE SERVEIS I INSTAL·LACIONS 
De moment, no es poden reobrir ni al gimnàs, ni tampoc el Restaurant i el Snack, però 

esperem poder anar avançant en les diferents fases i posar nous espais a disposició dels 

socis. 

 

 

SEGUIMENT I ACTUALIZACIÓ CONSTANT 
Aquesta normativa està subjecta als canvis o actualitzacions que dicti el Govern i que es 

publiqui en el Boletín Oficial del Estado. Qualsevol nova instrucció serà degudament 

comunicada. 

 

Comitè Covid-19 

RCTB-1899 
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