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Estimades i estimats participants,
Ens plau donar-vos la benvinguda al torneig Copa
Uniq Andorra. Us presentem un torneig de futbol
base, que permetrà a jugadors i jugadores de
diferents parts del territori català i andorrà seguir
creixent a través dels valors de l’esport.
Estem convençuts que l’esportivitat i el bon
comportament de tots us faran passar una molt
bona estada. Desitgem que us divertiu gaudint
d’aquest magnífic entorn. El nostre objectiu és fervos sentir UNIQ’s.
Moltes gràcies!
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Jan Esteller
Director
+34 699 038 029
Adrià Miró
Logística mèdica
+34 628 128 081
Mariona Montalà
Allotjament
+34 682 59 29 96
Kiko Meléndez
Respons. esportiu
+34 669 66 68 32

Emergències
+376 116
Policia Local
+376 110
Servei de taxi
+376 863 000
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a) Divendres, 10
Al llarg de la tarda s’efectuarà el check-in dels diferents equips a l’hotel corresponent.
A la nit, després de sopar, es celebrarà la cerimònia d’obertura del torneig amb un briefing per a
tècnics i coordinadors/es: a l’Hotel Panorama a les 21.30h. i a l’Hotel President a les 22.30h.
b) Dissabte, 11
A les 9.00h inici del torneig Copa Uniq Andorra. Els equips s’hauran de dirigir a la instal·lació
pertinent, segons el calendari de competició, per a disputar els partits de la fase de grups.
A les últimes franges de la tarda es disputaran els quarts de final de les categories Aleví i Benjamí
masculines.
*Recordeu revisar els vostres horaris de transport.

c) Diumenge, 12
A les 9.00h començarà la fase de consolació i les semifinals del torneig.
A partir de les 11:30, a la seu principal de la Borda-Mateu, es disputarà la final de la categoria
Prebenjamí. A continuació, i previ a les altres 4 finals (Infantil Femení, Aleví Femení, Benjamí i Aleví),
els Special Olympics d’Andorra disputaran un partit d’exhibició.

ALLOTJAMENT
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a) Check In
S’acordarà mitjançant correu electrònic amb els equips quina és la franja horària
durant la qual hauran d’efectuar el Check In.
En arribar a la recepció, un/a tècnic responsable de cada equip, que actuarà com a
representant, serà l’encarregat/da d’efectuar tot el procés. Serà necessari presentar
la fulla de registre de participants actualitzada, l’última factura proforma i els
DNI’s originals de les persones allotjades.
El personal de recepció necessitarà disposar dels DNI’s durant un breu període de
temps per tal d’introduir les dades al sistema oficial de registre. A cada representant
se li informarà degudament de quan es podran recollir.
b) Check Out
Independentment dels horaris de l’últim dia, totes les habitacions s’hauran de
deixar abans de les 11.00h. Es posarà a disposició una habitació de reserva
per deixar l’equipatge. Es revisaran les habitacions pel personal de l’hotel per
comprovar que tot està en bon estat. Qualsevol desperfecte serà responsabilitat
del club corresponent.
c) Menjador
Per tal d’oferir un bon serveis s’assignarà un torn de menjador en funció dels horaris
dels partits (podreu trobar-ho a la pàgina web). És molt important respectar els
torns per tal de garantir el bon funcionament del torneig.
Els/les participants que tinguin algun tipus d’al·lèrgia alimentaria hauran de dirigirse al metre (el primer dia - àpat) i informar-ho.
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d) Desperfectes
Qualsevol desperfecte que es pugui ocasionar degut al mal ús per part dels
participants, tècnics o acompanyants serà esmentat pel propi client.
Així, preguem que qualsevol deficiència o dany en l’allotjament en el moment de
la seva arribada o durant la seva estada sigui comunicat de forma immediata a
l’organització. Cal tenir present que aquesta NO assumirà cap responsabilitat en
cas de desperfecte o robatori.
e) Protocol de transport
Caldrà respectar en tot moment l’horari establert i seguir les mesures de seguretat.
Els equips hauran d’agafar l’autobús que passarà pel respectiu hotel aproximadament
1 h 15 min abans del seu partit. Per tornar de la instal·lació esportiva a l’hotel, els
busos passaran aproximadament 25 min després de la finalització del seu partit.
Serà responsabilitat de l’equip estar a la parada d’autobús pertinent en l’horari
establert.
Per tal d’evitar els desplaçaments s’intentarà que cada equip jugui dos partits en
una mateixa franja horària a la mateixa instal·lació. Així doncs, entre el primer i el
segon partit hauran de romandre a la instal·lació on han jugat. Un cop acabat el
darrer partit, serà quan hauran de dirigir-se a la parada de bus per retornar a l’hotel.
En cas que l’equip decideixi anar caminant a l’hotel, s’haurà de comunicar al
responsable de la instal·lació esportiva.
f) Protocol COVID-19
Serà obligatori prendre les mesures de seguretat específiques que en el moment
de la realització de l’esdeveniment siguin vigents per indicació de les autoritats
sanitàries andorranes.
No obstant això, el personal del torneig podrà definir altres mesures
complementàries per a protegir la salut dels participants (distància de seguretat,
ús de mascareta, etc.).

8

L’assistència mèdica a Andorra per als no residents és, majoritàriament, privada. Es recomana
que els/les acompanyants consultin la normativa vigent de la seva cobertura mèdica a Andorra.
Tot i així, en cas de que algun acompanyant necessiti assistència mèdica no urgent, una opció a
tenir en compte és l’Hospital de la Seu d’Urgell (en territori català subjecte a la normativa de la
Seguretat Social Catalana).
Els i les participants disposen d’assegurança mèdica privada específica per al torneig, en cas
d’emergència mèdica s’hauran de seguir els següents protocols:
a) Casos Lleus
Els nostres fisioterapeutes1 o servei d’assistència mèdica atendran al/la participant a l’espai
habilitat de la mateixa instal·lació esportiva.
Si els fisioterapeutes o servei d’assistència mèdica del torneig creuen que el/la jugador/a necessita
dirigir-se a un centre mèdic2, caldrà trucar al responsable de logística mèdica del torneig. Aquest
omplirà l’informe i el lliurarà al responsable d’acompanyar al lesionat al centre mèdic indicat.
Per motius legals, cada equip es farà responsable del trajecte i acompanyament dels jugadors.
b) Casos de gravetat
Caldrà informar al responsable de la instal·lació i trucar immediatament al número d’emergències,
el nostre personal us ajudarà en tot moment.
Posterior a la visita mèdica, serà necessari informar al responsable de logística mèdica del torneig
per efectuar el seguiment de l’informe mèdic i poder aplicar l’assegurança3.
A cada instal·lació hi haurà servei de fisioteràpia o bé un punt d’atenció mèdica per atendre els participants durant les hores de torneig (Dissabte
de 9 a 14h i de 15 a 20h. Diumenge de 9 a 14h).

1

2

Si un equip no segueix les instruccions esmentades, l’organització NO es farà responsable de les possibles despeses mèdiques.

L’organització del torneig NO es farà responsable de les despeses corresponents al transport en casos de lesions.

3

*Telèfon en cas de necessitat d’assistència mèdica no urgent, Hospital Nostra Sra. de Meritxell +376 871 000.
*En el cas de que fos necessari fer ús d’un taxi, trucar al +376 863 000.
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Andorra és un país amb un entorn magnífic però té algunes particularitats que cal
conèixer.
a) El Roaming NO és gratuït a Andorra:
- Aprofita per desconectar i dedicar temps a les persones que ens importen.
- Aquí et deixem algunes instruccions que et poden anar bé en cas de necessitar
de connexió permanent.
- Als hotels podreu gaudir de connexió wifi.
- A les instal·lacions esportives és probable que no hi hagi wifi lliure.
- Alguns carrers principals, centres comercials, bars o restaurants disposen de
Wifi lliure i gratuït.
b) El Pàrquing és un altre aspecte que cal tenir en compte:
- Deixeu el vostre vehicle prop de l’hotel i, si podeu, desplaçeu-vos caminant o
amb transport públic a les instal·lacions esportives.
- Per tal de reduir els desplaçament, hem intentat que cada equip jugui dos
partits en una mateixa franja horària a la mateixa instal·lació.
c) Permís de viatge per als menors d’edat que viatgen sense els tutors legals:
- Aquells menors que viatgin sense l’acompanyament dels seus pares/mares/
tutors legals hauran de dirigir-se a una caserna dels mossos d’esquadra i
sol·licitar una declaració de permís de viatge de menors (+ informació).
d) Participació de l’equip a Andorra:
- Els clubs participants hauran de comunicar a la Federació Catalana de Futbol a
través de correu electrónic de la seva participació a un torneig d’Andorra.
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Clica al mapa i accedeix a una visió més ampliada.

CAMPS

HOTELS PARTICIPANTS

A

Centre d’Entrenament de la FAF
Av. de Santa Coloma, 46
AD500 (Andorra la Vella)

B

Estadi Comunal d’Andorra la Vella
Av. de Santa Coloma, 42
AD500 (Andorra la Vella)

C

Complex Esportiu Prat del Roure
Av. Príncep Benlloch, 20
AD500 (Andorra la Vella)

D

Estadi Prada de Moles
C/ Dr. Nequi, 12
AD500 (Andorra la Vella)

P

Per veure els aparcaments més
propers a cada hotel o camp, fer
clic al mapa.

Veure les diferents rutes

1

Hotel Cérvol
Av. de Santa Coloma, 46
+376 803 111

2

Hotel President
Av. de Santa Coloma, 42
+376 876 201

3

Hotel Panorama
Ctra. de l’Obac, 64
+376 873 400

HOTELS ACOMPANYANTS

4

Hotel Pyrénées
Av. Príncep Benlloch, 20
+376 879 879

5

Acta Arthotel
C/Prat de la Creu, 15-25
+376 760 303
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Podreu consultar tots els resultats del torneig a la
nostra pàgina web:
www.copaandorra.com
També podeu descarregar-vos l’App Competize
i cercar la competició Copa Uniq Andorra:

