Secció bàsquet. A.E. Pare Manyanet

PROTOCOL PARTITS
Aquest document va dirigit tant als membres de la secció de bàsquet de l’AE Pare Manyanet
com als membres dels equips visitants. El protocol contempla mesures internes pròpies així
com també les de la pròpia FCBQ per a la disputa de partits.
Les instal·lacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accés per la porta principal del pavelló, i es seguirà circuït que porta al vestuari per la
zona del passadís. L’entrada està senyalitzada i es circula per l’esquerra.
S’accedirà quan l’equip estigui al complet i entregat el paper amb les dades que
demana el protocol de la FCBQ (annex 1).
Abans d’accedir es prendrà la temperatura a tots els membres de l’equip (jugadors i
tècnics) així com també es posaran gel hidroalcohòlic.
Els vestuaris per als equips locals seran l’1 i 2. La capacitat màxima dins de cada
vestuari són 7 persones, més una al lavabo.
Els vestuaris per als equips visitants seran el número 3 i 4. La capacitat màxima dins de
cada vestuari són 5 persones, més una al lavabo.
Les sabates de carrer no podran entrar a pista, per tant, aquestes seran canviades dins
el vestuari.
Es vindrà vestit de casa amb la roba de partit. No es permet el canvi de roba així com
tampoc l’ús de les dutxes (només per a competicions a nivell català).
Obligatori portar mascareta fins al moment de començar activitat física. Només se la
poden treure els jugadors.
Els partits de dissabte al matí les bosses que portin els participants no es podran deixar
als vestuaris. Dissabtes tarda i diumenges sí que es podran deixar dins el vestuari.
Cada vestuari disposa d’un lavabo, el qual farà servir tot l’equip.

Començament i durant partit:
o
o
o
o

Els jugadors no podran entrar a la seva meitat de pista fins que ho indiqui el
responsable de protocol de la secció de bàsquet de l’AE Pare Manyanet.
Durant descansos entre períodes i mitja part no es podrà accedir a pista, només els
participants del equips que estan jugant.
La mascareta serà d’ús obligatori a la banqueta. Només es pot treure en el moment de
jugar.
No es permet escopir, ni lavabo ni papereres. Hi ha mocadors d’un sol ús, es poden
utilitzar per això. Una vegada fets servir, a la paperera de pedal i rentat de mans amb
aigua i sabó.

Acabat el partit hi haurà dues sortides:
o

o
o

Si es juga en laterals: lateral del marcador es surt per una porta que dona accés a la
graderia i d’es d’allà es marxa cap a la porta d’entrada del pavelló; o bé en el lateral de
la entrada, es sortirà per la porta taronja d’accés directe a pista.
Per desplaçar-se pel pavelló, és obligatori l’ús de mascareta.
Sempre sortirà primer l’equip visitant i una vegada aquest hagi sortit de la instal·lació,
serà el torn del nostre equip.

ELS PARTITS SERAN A PORTA TANCADA. NO ES PERMET L’ENTRADA DE PÚBLIC.
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Desinfecció:
•
•
•
•
•
•

El vestuari es procedirà a desinfectar després de cada ús per part dels equips. És a dir,
quan aquest al complet marxi.
Es disposarà de gel hidroalcohòlic a peu de pista. També n’hi haurà al vestuari.
Al vestuari es disposa d’aigua i sabó, així com paper d’un sol ús per a eixugar-se mans i
també paperera amb tapa de pedal.
Les banquetes es desinfectaran al finalitzar el partit per part del nostre club.
Hi haurà líquid desinfectant per a les pilotes i pista ubicades en un punt d’higiene a
l’abast de tothom.
Es desinfectarà el terra de la pista després de cada partit.
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ANNEX 1. LLISTAT DE CONTACTES FACILITAT PER LA FCBQ

SECCIÓ BÀSQUET. A. E. PARE MANYANET
Entitat/club:
Equip:
Responsable equip:
Telèfon responsable:

Nom i cognoms

RELACIÓ DE JUGADORS
DNI
Telèfon

Adreça

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom i cognoms
1
2
3
4
5
6
7

RELACIÓ TÈCNICS / ALTRES PARTICIPANTS
DNI
Telèfon
Adreça

