Federació Billar Comunitat Valenciana
En referencia DECRET 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es
modifica l’horari nocturn de limitació de la llibertat de circulació de les persones, es prorroga la
mesura de restricció de l’entrada i l’eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, i
es declara el confinament perimetral de diversos municipis i a la Resolució del 5 de gener 2021
de la Consellera de Salut DOGV 8991 del 06/01/2021. Ací vos deixem els enllaços:



DECRET 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat, DOGV 8989 del 05/01/2021
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf



Resolució del 5 de gener 2021 de la Consellera de Salut
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf

DOGV 8991 del 06/01/2021

Indicar-vos que:
«que no es suspenen ni les competicions oficials ni la pràctica esportiva del billar»
per tant les COMPETICIONS AUTONÒMIQUES segueixen amb les noves mesures de
prevenció.
Ens afecta en 3 sentits:
1) TANCAMENT DE CLUBS DE BILLAR EN LES POBLACIONS RELACIONADES. En el nostre cas

CB Llíria,

CB Castalla i CB Alcoi.- La mesura és provisional i fins el dia 21/01/2020. Aquells clubs afectats
podran sol·licitar l’aplaçament dels seus enfrontaments y/o podran optar per canviar el sentit de
l’enfrontament, si es possible i hi ha acord amb l’altre club.


Els jugadors en llicència federativa en vigor, podran participar en competicions oficials de
caràcter autonòmic i nacional, per la qual cosa deuran acreditar aquesta circumstància.



La FBCV facilitarà a tots el jugadors y/o clubs que ho demanen Certificat/Salconduit.

2) MODIFICA L’HORARI NOCTURN DE LIMITACIÓ DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES.-.
Podrà afectar en les diverses competicions per tal de complir amb el horaris de tancament. S’informarà
dels possibles canvis d’horaris de les competicions. La mesura té un caràcter temporal fins el
31/01/2021.
En els 2 casos afectats el jugadors amb llicència federativa en vigor, podran:


Els jugadors en llicència federativa en vigor, podran participar en competicions oficials de
caràcter autonòmic i nacional, per la qual cosa deuran acreditar aquesta circumstància.



La FBCV facilitarà a tots el jugadors y/o clubs que ho demanen Certificat/Salconduit que
es permet l’entrada i l’eixida del municipi afectat i el desplaçament fora dels horaris
delimitació, al tornar d’una competició.

3) NASCUTS EN 2009 I MENORS NO PODRAN PARTICIPAR EN COMPETICIONS DE CARÀCTER OFICIAL. La
mesura és provisional i fins el dia 21/01/2020.

Continua en vigor l’anterior normativa d'aforaments de la Federació de Billar de la
Comunitat Valenciana:
1) COMPETICIONS FEDERADES AUTONÒMIQUES I NACIONALS.- No es pot jugar amb públic, només es
permet l'entrada a la sala de: jugadors, àrbitres i tècnics acreditats.2) PRÀCTICA ESPORTIVA PER A ESPORTISTES NO FEDERATS ALS CLUBS DE BILLAR.- En recintes tancats:
Màxim 20 persones sempre que no se supere el ⅓ de l'aforament total de la sala.
Sala de 100 m², la forma de calcule és 100/2,25=44,44.
Aforament per a entrenament i joc diari= 44,44x0,3=13,33
L'aforament per a jugar al billar els dies que no hi ha competició és de 13 persones.

------------------------------------------Ací us deixem els enllaços de totes les disposicions legals, acords del Consell i resolucions de la
Consellera i mesures COVID19 FBCV.
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Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, (DOGV de 13 de juny)
Acord del Consell de 19 de juny, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV de 20 de juny)
Acord del Consell de 17 de juliol, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV de 18 de juliol)
RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de
les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de
prevenció enfront de la Covid-19.



RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se
acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valen-ciana, como consecuencia de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19



RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual
s’acor-da mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-1



DECRET 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat, DOGV 8989 del 05/01/2021



Resolució del 5 de gener 2021 de la Consellera de Salut DOGV 8991 del 06/01/2021



Enllaç a les normes COVID Federació: Normes COVID FBCV DEL 09/09/2020

Gandia 6 gener 2021
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RECORDATORIS I RECOMANACIONS
Ara més que mai hem d'extremar les precaucions protegint-nos i protegint a totes
les persones del nostre entorn més pròxim: màscara obligatòria, distància de
seguretat, respecte dels aforaments a més de les mesures d'higiene personal i
neteja i desinfecció de les nostres sales i recintes.
HIGIENE I DESINFECCIÓ
1.

Punt de desinfecció a l'entrada del club.-

2.

Neteja i desinfecció de les zones i/o elements comuns.1.

Zones comunes.- Almenys cada 4 hores.

2.

Taula de billar.- Després de cada partit desinfecció de les parteix de la
banda, fusta.

3.

Papereres.- Papereres de pedal. Ben tancades i evitant el contacte amb
les mans.

3.

Ventilació de la sala.- Si és possible la ventilació de la sala, en la forma que
s'estime més eficaç durant el campionat.

4.

Sales ben senyalitzades. Que contemplen, en cada cas: els aforaments, les
distàncies de seguretat, l'ús obligatori de la màscara, els circuits d'entrada
i eixida si n'hi ha, els punts d'higiene o desinfecció.

AFORAMENTS I DISTÀNCIA DE SEGURETAT. Doble compliment obligatori.
L'aforament resultant de l'operativa indicada, es podrà veure reduït davant el
compliment de l'altra mesura obligatòria que és la DISTÀNCIA DE SEGURETAT DE
1,5 m.
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA
Tal com estableix la normativa sanitària, us recordem que ÉS OBLIGATORI:
informar els serveis sanitaris i/o romandre aïllats en els seus domicilis sense cap
mena de relació social de contacte, els següents casos:
1. Persones amb aïllament domiciliari per diagnòstic de COVID19.
2. Persones amb símptomes compatibles amb aquesta mena de virus o que sense
tindre símptomes estiguen en quarantena per haver tingut contacte amb una
altra persona diagnosticada o amb quadre simptomàtic.
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En referencia DECRETO 1/2021, de 5 de enero, del presidente de la Generalitat, por el cual se modifica el
horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las personas, se prorroga la medida de
restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunidad Valenciana, y se declara el
confinamiento perimetral de varios municipios y a la Resolución del 5 de enero 2021 de la Consejera de
Salud DOGV 8991 del 06/01/2021. Aquí os dejamos los enlaces:

•

DECRETO 1/2021, de 5 de enero, del presidente de la Generalitat, DOGV 8989 del 05/01/2021
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf

•

Resolución del 5 de enero 2021 de la Consejera de Salud DOGV 8991 del 06/01/2021
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf

Indicaros que:
«que

no se suspenden ni las competiciones oficiales ni la práctica deportiva del billar»

por lo tanto las COMPETICIONES AUTONÓMICAS siguen con las nuevas medidas de
prevención.
Nos afecta en 3 sentidos:
1) CIERRE DE CLUBES DE BILLAR EN LAS POBLACIONES RELACIONADAS. En nuestro caso CB Llíria, CB
Castalla y CB Alcoy.- La medida es provisional y hasta el día 21/01/2020. Aquellos clubes afectados
podrán solicitar el aplazamiento de sus enfrentamientos y/o podrán optar para cambiar el sentido del
enfrentamiento, si es posible y hay acuerdo con el otro club.
2) MODIFICA El HORARIO NOCTURNO DE LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS
PERSONAS.-. Podrá afectar en las diversas competiciones para cumplir con los horarios de cierre. Se
informará de los posibles cambios de horarios de las competiciones. La medida tiene un carácter temporal
hasta el 31/01/2021.
En los casos 1) y 2) los jugadores con licencia federativa en vigor, podrán:

•

Los jugadores con licencia federativa en vigor, podrán participar en competiciones oficiales de
carácter autonómico y nacional, por lo cual deberán de acreditar esta circunstancia.

•

La FBCV facilitará a todos el jugadores y/o clubes que lo solicitan Certificado/Salvoconducto que
permite la entrada y la salida del municipio afectado y el desplazamiento fuera de los horarios
delimitación, al volver de una competición.

3) NACIDOS EN 2009 Y MENORES NO PODRÁN PARTICIPAR EN COMPETICIONES DE CARÁCTER OFICIAL.
La medida es provisional y hasta el día 21/01/2020.

Continúa en vigor la anterior normativa de aforos de la Federación de Billar de la
Comunidad Valenciana:
1) COMPETICIONES FEDERADAS AUTONÓMICAS Y NACIONALES.- No se puede jugar con público, solo se
permite la entrada en la sala de: jugadores, árbitros y técnicos acreditados.2) PRÁCTICA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS NO FEDERADOS A LOS CLUBES DE BILLAR .- En recintos
cerrados: Máximo 20 personas siempre que no se supere el ⅓ del aforo total de la sala.
Ejemplo para entrenamiento y juego no federados:
Sala de 100 m², la forma de calculo es 100/2,25=44,44.
Aforo para entrenamiento y juego diario= 44, ----->44x0,3=13,33
El aforo para jugar al billar los días que no hay competición es de 13 personas.

---------------------------------------------------Aquí os dejamos los enlaces de todas las disposiciones legales, acuerdos del Consejo y resoluciones de la
Consejera y medidas COVID19 FBCV.




Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, (DOGV de 13 de juny)
Acord del Consell de 19 de juny, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV de 20 de juny)
Acord del Consell de 17 de juliol, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV de 18 de juliol)
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RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de
les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de
prevenció enfront de la Covid-19.



RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se
acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valen-ciana, como consecuencia de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19



RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual
s’acor-da mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-1



DECRET 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat, DOGV 8989 del 05/01/2021



Resolució del 5 de gener 2021 de la Consellera de Salut DOGV 8991 del 06/01/2021



Enllaç a les normes COVID Federació: Normes COVID FBCV DEL 09/09/2020

Gandia 6 gener 2021
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RECORDATORIOS Y RECOMENDACIONES
Ahora más que nunca debemos extremar las precauciones protegiéndonos y
protegiendo a todas las personas de nuestro entorno más próximo: mascarilla
obligatoria, distancia de seguridad, respeto de los aforos además de las medidas
de higiene personal y limpieza y desinfección de nuestras salas y recintos.
HIGIENE Y DESINFECCIÓN
1.

Punto de desinfección a la entrada del club.-

2.

Limpieza y desinfección de las zonas y o elementos comunes.1.

Zonas comunes.- Al menos cada 4 horas.

2.

Mesa de billar.- Después de cada partido desinfección de las parte de la
banda, madera.

3.

Papeleras.- Papeleras de pedal

3.

Ventilación de la sala.- Si es posible la ventilación en la forma que se
estime más eficaz durante el campeonato.

4.

Salas bien señalizadas. Que contemplen, en cada caso: los aforos, las
distancias de seguridad, el uso obligatorio de la mascarilla, los circuitos de
entrada y salida si los hay, los puntos de higiene o desinfección.

AFOROS Y DISTANCIA DE SEGURIDAD. Doble cumplimiento obligatorio.
El aforo resultante de la operativa indicada, se podrá ver reducido ante el
cumplimiento de la otra medida obligatoria que es la DISTANCIA DE SEGURIDAD
DE 1,5 m.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Tal y como establece la normativa sanitaria, os recordamos
que ES
OBLIGATORIO: informar a los servicios sanitarios y/o permanecer aislados en sus
domicilios sin ningún tipo de relación social de contacto, los siguientes casos:
1. Personas con aislamiento domiciliario por diagnóstico de COVID19.
2. Personas con síntomas compatibles con este tipo de virus o que sin tener
síntomas estén en cuarentena por haber tenido contacto con otra persona
diagnosticada o con cuadro sintomático.
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