
 

 
 
INTRODUCCIÓ: 
 
Com bé sabeu, ens continuem trobant davant d’una època plena d’excepcionalitat.  I Per 
aquest motiu continuem apostant per oferir un espai segur i de diversió on tots els infants 
puguin seguir disfrutant de l’esport que els agrada. 
Volem animar a les famílies a què tinguin la confiança que els infants estaran a bon 
resguard i que farem tot el que estigui en les nostres mans per a què passin el millor 
aprenentatge de bàsquet possible. 
 
A continuació us detallem una sèrie de mesures concretes que s’aplicaran al nostre club 
de cares a la temporada 21/22: 
 

o Els jugadors/es hauran de venir canviats de casa 
o No es podrà fer ús de les dutxes fins a nou avís. 
o Cada jugador haurà de portar la seva aigua i mascareta 

 
 
ENTRADA DELS JUGADORS I COS TÈCNIC DURANT ELS PARTITS: 
 

- Per les categories de Pre-mini a Infantil: 30 minuts abans de l’inici del partit 

- Per les categories de Cadet a Sènior: 45 minuts abans de l’inici del partit 

- No es podrà entrar amb calçat de carrer i serà necessari disposar d’un calçat d’un 
exclusiu per la pista. 

- Es recomana que els grups estables (equips) es trobin amb el seu entrenador a 
l’exterior del pavelló per entrar junts i esglaonadament. 

- A cada punt d’entrada del pavelló hi trobareu gel hidroalcohòlic. 

- És obligatori fer un registre d’entrada. 

- És obligatori l’ús de mascareta mentre estigueu dins del pavelló. 

- Els jugadors, es podran treure la mascareta exclusivament durant l’exercici físic. 

- Material d’higiene dels equips: cada equip portarà el seu propi material , 
mascaretes, guants, farmaciola i packs de gel per si fa falta. 

- Pilotes per l’escalfament: el club facilitarà 3 pilotes per equip per l’escalfament, que 
seran - desinfectades després de cada ús. 

 
 
PÚBLIC: 
 

- El públic ha d’entrar al pavelló per la porta d’accés del pis superior (accés a les grades). 
No es pot baixar a la part inferior del pavelló (accés a la pista) 

- En les categories de Pre-mini a Infantil es pot entrar entre 20-10min abans de 
començar el partit. En el cas de l’equip Sènior l’accés pot ser entre 20 i 25 
minuts abans de l’inici del partit. 

- El públic ha d’esperar a fora del pavelló, separats per clubs i guardant la distància 
de seguretat d’1,5 m entre ells, fins que un responsable del club faci el control 
d’entrada. 

- Hi ha un aforament limitat del 70% en interior del pavelló. Un cop s’arribi a aquest 
es tancarà i ningú podrà accedir el pavelló. 

- Retirada de la pista: Es farà de forma ordenada per equips. S’ha d’abandonar la 
pista com a màxim 15 minuts després del partit, per deixar la instal·lació 
preparada pel següent partit. 
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AFORAMENT: 
 

o És prioritzarà 1 acompanyant per jugador. 
o En cas de haver-hi  2 partits a la mateixa  hora, l’aforament serà de 20  seients per 

equip. 
o -En el cas que el partit es jugui a pista sencera, l’aforament és de 40 persones per equip, 

amb un total de 80 persones. 
o El públic haurà d’anar sempre amb mascareta. 
o Cal evitar les aglomeracions en les entrades i sortides del pavelló. 
o No es podrà fer ús del WC 

 
 
MESURES D’APLICACIÓ DURANT EL PARTIT: 
 
 

- S’utilitzarà una única pilota que custodiarà l’arbitre. 

- No es propocionaran aigües. Cadescú haurà de portar la seva. 

 

 
PREVENCIÓ I PLA D’ENTRENAMENTS: 
 
Les activitats es duran a terme en grups de convivència (equips) per tal de 
facilitar el distanciament físic i les mesures en cas d’infant simptomàtic. A més, 
cada grup tindrà assignat un entrenador que será el/la responsables de l’equip i 
que haurà d’estar sempre amb el grup per tal d’assegurar la traçabilitat. 
Cada equip comptarà amb una pista reservada per quan arribi a l’entrenament i 
no podrà canviar de pista per tal de mantenir els grups de convivència estables. 
Dins d’aquest espai s’habilitarà un lloc per deixar les motxilles i serà un punt de 
referència per rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. Un cop desinfectats, tant el 
material com l’espai com els participants es passarà a realitzar l’activitat.  
 
 

Per poder participar en els entrenaments és important:  
 
-  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat  
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
 
-  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia  
compatible en els 14 dies previs.  
 
-  És altament recomanable que els infants estiguin vacunats i tinguin el calendari  
de vacunes al dia.  
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