
PROTOCOL PER PARTITS PISTA CENTRAL (SENIORS) 

JUGADORS.- 

Abans de entrar a pista.- 

1. Obligatori us de mascareta. 

2. Entrada 30 minuts abans del inici del partit, o quan els responsables del poliesportiu així 

ho determinin. (entrada principal poliesportu, la del Parquing) 

3. Podràn acceder a les instal.lacions els jugadors, cos tècnic i auxiliars de cada club amb 

fitxa federativa. 

4. Tant l´equip local com visitant, hauran de facilitar al CB CUBELLES, un llistat de nom i 

cognoms, num DNI  i telèfon dels assistens, com mes tardar el dissabte fins a les 14:00h, 

al email. activitats.cbcubelles@gamail.com 

5. Control i registre de totes les persones quer accedeixin al recinte Esportiu. 

6. Presa temperatura corporal a l´entrada 37,5. 

7. Neteja mans amb gel hidroalcohòlic 

8. Es podrán dutxar. 

 

Pista-banquetes 

1. Sols podrán acceder a les banquetes els jugadors, cos tècnic i auxiliars de cada club amb 

fitxa federativa. 

2. Obligatori us de mascareta. 

3. Canviar-se el calçat abans d´entrar a pista. No venir amb el calçat de joc desde casa. 

4. No es pot compartir, la ampolla de aigua i/o tovallola. 

5. En cas de necessitat de llençar mocadors d´un sol us, es farà en les papereres amb tapa 

instal.lades. 

 

Pista – durant el partit 

1. No entrar a la pista de joc fins que rho autoritzi l ´entrenador responsable. 

2. Ocupar només la meitat de pista assignada. Mai entrar a l´altra meitat. 

3. Si la pilota surt de la pista, mai sortir per recuperar-la. 

4. Abans de tornar a utilizar aquesta pilota, s´haura de desinfectar. 

5. Rentada de mans cada vegada que s´entri a la pista. Inici de periodes i substitucions. 

6. Mantenir la distancia a la banqueta. 

7. Jugadors como tècnic i auxiliars que estiguin a la banqueta han de portar mascareta. 

8. Minimitzar comunicació amb àrbitres, sempre a dos metres i mai cridant. 

9. Mai tenir contacte a la taula d´anotadors. 

 

Final del partit 

1. Un cop finalizar el partit cada equip es podrà dutxar. 

2. La sortida tindràn que ser esglaonada, tant  per equips locals com visitans per la mateixa 

porta de entrada. 
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PROTOCOL PER PARTITS PISTA CENTRAL 

PUBLIC.- 

1. Entrades 10 minuts abans del inici del partit o quan el responsables del poliesportiu ho 

determinin. (acces PAV 1) ENTRADA PRINCIPAL (la del parquing) 

2. Podran accedir un màxim de 15 persones per equip. 

3. Tant l´equip local com l´equip visitant, hauran de facilitar al CB CUBELLES, un llistat amb 

el nom i cognoms, DNI, telèfon del acompanyants, com a mes tardar el dissabte a les 

14:00h, per poder garantir la reserva de la plaça, al mail.- 

activitats.cbcubelles@gmail.com 

4. Control i registre de totes les persones que accedeixin al recinte. 

5. Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic. 

6. Obligatori us de mascareta en tot moment. 

7. Ocupar els seients senyalitzats per cada equip (local – visitant) separats per guarda la 

distancia. 

8. Un cop finalizar el partit, tothom haurà de deixar les instal.lacions per poder donar acces 

al seguent partit. 

9. La sortida tindrà que ser esglaonada per porta d´emergencia. 

 

 

 

 

mailto:activitats.cbcubelles@gmail.com

