PROTOCOL D’ÚS DE LA GESPA DE LES PISTES D’ATLETISME

Hem realitzat un gran esforç per tal d’adequar la gespa de les pistes d’atletisme. Ha
estat una feina llarga i costosa, i considerem que els nostres usuaris han de ser els
primers en gaudir-la, però també en respectar-la. És per això que hem creat un
protocol d’actuació, el qual farem complir estrictament per a la bona conservació
d’aquesta instal·lació esportiva.
1. Els dies de pluja, no es podran fer entrenaments a la gespa.
1.1.

Si comença a ploure mentre s’està entrenant serà el conserge qui

decideixi quan s’acaba l’entrenament en funció de la intensitat de la pluja.
2. Els dies que no plou però el camp està molt ple d’aigua o molt enfangat, no es
podran fer entrenaments a la gespa.
2.1.

Si no es pogués entrenar un dia que no ha plogut serà el conserge qui

informi a les entitats implicades.
2.2.

En cas de dubte podeu trucar al Tel. 938.613.730 a partir de les 16:30h.

3. Es jugarà sempre amb botes de tacs de goma. Seran les entitats qui ho
comunicaran a les federacions.
3.1.

No es jugarà cap partit amb tacs d’alumini.

4. Els dies en que no es pugui utilitzar la zona de gespa es podrà entrenar a la zona
de pista, graderies i zona de sauló, sempre amb sabatilla plana.

5. En acabar l’entrenament o partit, cal netejar-se les botes a la zona de
gespa. Prohibit fer-ho a vestidors i passadissos.
6. Recollir els esparadraps i proteccions que hi hagi a la gespa en acabar l’activitat.
7. En acabar els entrenaments s’hauran de tapar els sots que s’hagin produït. Les
entitats hauran d’educar els seus atletes i jugadors a realitzar aquesta pràctica.
8. Quan es pinti el camp, les entitats ho faran amb la màquina que el Servei
d’Esports posa a la seva disposició, amb pintura orgànica i sense destorbar les
activitats d’una altra entitat. No es pintarà mai abans de la celebració d’una
activitat d’una altra entitat.

