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BALSACH

Creu Alta Sabadell Bàsquet
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NORMES ACCÉS AL PAVELLÓ (PÚBLIC)

• Es podrà accedir un cop desallotjat i desinfectat el pavelló respecte el públic assistent al partit anterior 

(Seguir les indicacions del personal de l’entitat local)

• Es permetrà l’entrada d’un acompanyant per jugador/a, màxim 12 acompanyants per equip

• Identificació de totes les persones que hi accedeixen mitjançant el full de control d'assistència.

• Mascareta obligatòria en tot moment

• Prohibit menjar i/o beure

• Respectar distància de seguretat en tot moment i les senyalitzacions de la grada indicades

• Seguir el circuit d’entrada i sortida

• Un cop entrat no es pot canviar del lloc assignat i no es pot sortir de la instal·lació

• Gel hidroalcohòlic per accedir i al sortir del pavelló

• No venir en cas de simptomatologia o bé estar pendent de PCR

• El públic haurà d’accedir al recinte de manera conjunta 10 min abans del partit
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NORMES ACCÉS AL PAVELLÓ (PÚBLIC)
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Full de control d’assistència
• Es podrà descarregar al 

següent enllaç:
https://www.basquetcatala.cat/docume
nt/getdocument/1877

• Cal omplir la part de l’equip 
visitant (equip 2) amb nom, 
cognom i telèfon dels 
assistents

• Només es permetrà 
l’entrada d’un màxim de 12 
acompanyants per equip ( 1 
per cada jugador/a)

https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/1877


NORMES ACCÉS AL PAVELLÓ (EQUIPS)

• Es podrà accedir 15 min abans de l’hora del partit

• Identificació de totes les persones que hi accedeixen

• Control de temperatura (si és superior a 37,5º no es podrà accedir)

• Mascareta obligatòria fins l’entrada a pista

• Gel hidroalcohòlic al entrar i al sortir

• Portar el propi material d’higiene de l’equip per al partit: hidrogel, mascaretes, farmaciola

• Mascareta obligatòria durant el partit a les banquetes i entrenadors/es en tot moment

• Prohibit menjar

• Aigua individual

• Escalfament prohibit al pati de l’entrada del pavelló. Només està permès escalfar dins la

• pista de partit un cop els equips anteriors hagin sortit del recinte

• Un cop finalitza el partit s’haurà d’abandonar el més ràpid possible la instal·lació per

• agilitzar l’entrada dels següents partits

• No portar pilotes ni material d’escalfament

• Accedir amb l’equipament esportiu posat (no hi ha accés a vestuaris)

• Canvi de calçat abans d’entrar a la pista

• Seguir el circuit d’entrada i sortida indicat

• No venir en cas de simptomatologia o bé estar pendent de PCR
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CIRCUITS D’ENTRADA I SORTIDA
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GRADES

TÚNEL VESTIDORS (Tancats!)

WC
Entrada 

jugadors/es
Entrada 
públic

Sortida
públic

Escales

Sortida
jugadors/es

Carrer de 
Montllor i Pujal



AFORAMENT PISTA COMPLETA
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Grada local
12 persones 

màxim

Grada visitant
12 persones

màxim

24 PERSONES 
MÀXIM



AFORAMENT 3 PISTES
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Grada
local 12 

persones

Grada 
visitant 12 
persones

Grada
local 12 

persones

Grada 
visitant 12 
persones

Grada
local 12 

persones

Grada 
visitant 12 
persones

1 seient NO, 1 seient SI
72 PERSONES 

MÀXIM



Per una bona i nova tornada a les pistes…

RESPECTE

RESPONSABILITAT

COOPERACIÓ

IL·LUSIÓ

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
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